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I. WPROWADZENIE 

1. Podstawy prawne, zakres działania i uprawnienia PIP 

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i 

kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 

pracy zarobkowej. Zakres jej zadań, uprawnienia i organizację wewnętrzną określa 

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 

2019 r., poz. 1251 ze zm.) oraz statut stanowiący załącznik do zarządzenia Mar-

szałka Sejmu, z dnia 27 sierpnia 2007 r., w sprawie nadania statutu Państwowej In-

spekcji Pracy (MP Nr 58, poz. 657 z późn. zm.). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nad-

zór nad działalnością instytucji sprawuje Rada Ochrony Pracy. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy za-

stępców. Jednostkami organizacyjnymi PIP są: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe 

inspektoraty pracy oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profe-

sora Jana Rosnera we Wrocławiu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną 

Państwowej Inspekcji Pracy i obejmuje zasięgiem swojego działania województwo 

podkarpackie. Siedzibą inspektoratu jest miasto Rzeszów. W inspektoracie działają 

oddziały w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących sto-

sunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze sto-

sunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzi-

cielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działal-

ności oraz kontrola przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych urzę-

dów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
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lub działalności, opłacania składek na Fundusz Pracy, dokonania wpisu do reje-

stru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzy-

skania wpisu do tego rejestru, prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warun-

kami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców; 

 kontrola spełniania wymagań przez wyroby, kontrola w zakresie stwarzania 

przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, 

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności 

i nadzoru rynku; 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod 

względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków w sprawie rejestracji, 

oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH); 

 nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez 

Europejską Agencję Chemikaliów; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń 

w środowisku pracy, a w szczególności: 

o badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom oraz analizowanie przyczyn chorób 

zawodowych i kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom, 

o inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, 

a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywi-

dualnym, 

o udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pra-

cowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

o podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

5 

 

 współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrze-

gania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środo-

wiska, 

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określo-

nych w ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfiko-

wanych; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warun-

kach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o emeryturach pomostowych; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej uczestnictwo 

w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 

pracy; 

 wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-

wych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia na rzecz podmiotu 

prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową; 

 wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delego-

waniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz udzielanie porad w celu 

wspierania równego traktowania obywateli państw członkowskich Unii Europej-

skiej 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; 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, określonych 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, a także innych wykro-

czeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach 

w charakterze oskarżyciela publicznego; 

 kontrola spełniania obowiązków z ustawy Prawo energetyczne w zakresie paliw 

ciekłych w ramach wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy; 

 kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej 

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
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 kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograni-

czeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w zakresie powie-

rzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykony-

wania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych, 

 kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), w szczegól-

ności: obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie 

PPK oraz dokonywania wpłat do PPK, a także ściganie wykroczeń, o których 

mowa w art. 106 i art. 107 tej ustawy oraz udział w postępowaniu w sprawach do-

tyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola za-

pewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

 osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy 

oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miej-

scu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę niebędącego praco-

dawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona; 

 przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej 

podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

 osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wy-

konującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powie-

rzone im prace. 

Nadzorem i kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy w sferze bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz legalności zatrudnienia objęci są pracodawcy, przedsiębiorcy nie-

będący pracodawcami i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest 

świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na 

własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świad-

czenia tej pracy. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają również: 

 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, porad-

nictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 
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w zakresie przestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i 

e ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 

 Ochotnicze Hufce Pracy, centra i kluby integracji społecznej, wyspecjalizowane 

organy wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy za-

wodowych, oraz przedsiębiorcy zagraniczni, którzy mogą korzystać ze swobody 

świadczenia usług, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem 

działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Eu-

ropejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym – w zakresie przestrzegania warunków określonych ustawie z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 

 pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym 

w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach 

świadczenia usług;  

 przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach pro-

wadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świad-

czone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – w zakresie 

wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej 

stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia 

przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na 

jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

W celu realizacji tych zadań organy PIP zostały wyposażone w uprawnienie 

do przeprowadzania czynności kontrolnych u pracodawców oraz w podmiotach, 

na rzecz których jest wykonywana praca przez osoby fizyczne (bez względu na pod-

stawę świadczenia tej pracy – w tym przypadku kontrole dotyczą spraw bhp i legalno-

ści zatrudnienia) oraz stosowania środków prawnych w przypadku stwierdzenia naru-

szeń przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, tj.: 
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 nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przy-

padku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bez-

pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonują-

cych te prace lub prowadzących działalność; 

 skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do 

pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych 

lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy 

przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpo-

wiednich kwalifikacji;  

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 

eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; 

 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, 

w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia ludzi; 

 nakazania zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określo-

nego rodzaju w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę 

na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny ra-

chunek działalność gospodarczą; 

 nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków; 

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążli-

wych w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub czę-

stotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wyko-

nywania pracy w szczególnych warunkach; 

 nakazania wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świad-

czenia przysługującego pracownikowi; 

 skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w razie stwierdzenia innych 

naruszeń niż wymienione powyżej, w sprawie ich usunięcia, a także wyciagnięcia 

konsekwencji w stosunku do osób winnych; 
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 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonują-

cych prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wykre-

ślenia go z ewidencji oraz sporządzenia korekty dokonanego w tej ewidencji 

wpisu; 

 stosowanie środków oddziaływania wychowawczego, nakładania grzywien 

w drodze mandatów karnych i kierowania do sądów wniosków o ukaranie; 

 nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne 

czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków 

przewozu drogowego; 

 nakładania kar pieniężnych na podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 

13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, za wprowa-

dzenie do obrotu lub oddanie do użytku wyrobu niezgodnie z przepisami prawa. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych inspektorzy pracy 

upoważnieni zostali do wnioskowania o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe o 100% w stosunku do płatników tej składki, którzy w rażący sposób na-

ruszają przepisy bhp. 

Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie realizacji swoich zadań współ-

działa ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samo-

rządu załogi, radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami 

zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami ad-

ministracji państwowej, w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warun-

kami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych, organami Krajowej Administracji 

Skarbowej, a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpie-

czeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania 

z danych zgromadzonych w: Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji 

Podatników, rejestrze podatników VAT, krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 

gospodarki narodowej (REGON), Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji 

Ludności (RCI PESEL), rejestrze bezrobotnych, Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

Krajowym Rejestrze Karnym. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona 
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do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek, w zakresie podle-

gania ubezpieczeniom społecznym, a także z danych o wypadkach przy pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, pro-

wadzić szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych in-

spektorów pracy, a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia 

skuteczności działania społecznej inspekcji pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo występować do organów administra-

cji publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych, 

a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z 

wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad, ułatwiających 

korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście ich swobodnego prze-

pływu. 

2. Program działania OIP w Rzeszowie w roku 2019 

Podstawowe zadania urzędu to nadzór i kontrola przestrzegania przepisów 

prawa pracy. Skoncentrowane są one przede wszystkim na branżach, w których wy-

stępuje duża liczba wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wysoki poziom za-

grożeń oraz zdiagnozowane nieprzestrzeganie określonych przepisów z zakresu 

prawnej  ochrony pracy. Podstawowym celem podejmowanych działań jest ograni-

czenie zagrożeń, podniesienie bezpieczeństwa pracy i uzyskanie zadowalającego 

poziomu praworządności. Nie mniej ważną rolę pełnią zadania prewencyjne oraz pro-

mocja ochrony pracy. W programie określającym podstawowe kierunki działań 

uwzględniane są również zalecenia Rady Ochrony Pracy, uwagi komisji sejmowych, 

organów nadzoru nad warunkami pracy i sygnały od partnerów społecznych (organi-

zacji pracodawców i związków zawodowych). Prowadzony jest też stały monitoring 

mediów jako źródła wiedzy o nieprawidłowościach.  

W 2019 r. realizowany był I etap zadań długofalowych, zaplanowanych na 

lata 2019 – 2021, obejmujący: 

 bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń (zakłady 

charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych oraz zakłady 
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branży paliwowej o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej),  

 bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na 

czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

 ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa – 

program prewencyjny. 

Zadania bieżące na rok 2019 obejmowały: 

W zakresie bezpieczeństwa pracy: 

 bezpieczeństwo w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna, 

 narażenie na działanie szkodliwych czynników biologicznych w gospodarce ko-

munalnej, 

 bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym, 

 bezpieczeństwo i higienę pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

podziemnych,  

 bezpieczeństwo w leśnictwie. 

W zakresie prawa pracy: 

 przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazu-

jących na istnienie stosunku pracy, 

 wypłatę minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

 ocenę przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania 

umów terminowych, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (kon-

trole od 1 lipca 2019 r.), 

 czas pracy w korporacjach, jednostkach samorządu terytorialnego i urzędach ad-

ministracji państwowej. 

W zakresie zarówno bezpieczeństwa pracy jak i prawa pracy: 

 opiekę zdrowotną 

 handel, 
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 edukację, 

 przedsiębiorstwa rolne. 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje także tzw. zadania stałe, tj.: 

 badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

 przestrzeganie przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych i przemysłowych, 

 kontrole wyrobów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – dzia-

łania realizowane w ramach nadzoru rynku, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

 zagrożenia o charakterze publicznym, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, 

 kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, 

 kontrole legalności zatrudnienie, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców, 

 kontrole agencji zatrudnienia, 

 delegowanie pracowników do Polski oraz z terytorium RP w ramach świadczenia 

usług, 

 przestrzeganie przepisów ustawy o produktach biobójczych, 

 eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie, 

 kontrole dotyczące problematyki REACH, 

 kontrole dotyczące problematyki CLP, 

 przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycz-

nie zmodyfikowanych (kontrole zamkniętego użycia GMO i GMM), 

 kontrole danych zawartych w druku ZUS IWA, 

 egzekwowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw 

i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców, 

 egzekwowanie przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń 

i innych świadczeń ze stosunku pracy, 

 przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w dziele, święta oraz niektóre 

inne dni, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych w napędem 

silnikowym, 

 kontrole związane z badaniem skarg i wniosków, 
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 pierwsza kontrola, 

 kontrole sprawdzające realizację środków prawnych. 

W zakresie działalności prewencyjnej realizowane były następujące programy 

prewencyjno-edukacyjne: 

 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy, 

 Kultura bezpieczeństwa, 

 Prewencja wypadkowa, 

 Zdobądź Dyplom PIP, 

 Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym, 

 Działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie, 

 Pracuję legalnie, 

 Czas pracy kierowców a wypadki drogowe, 

 Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz bez-

pieczną i higieniczną pracę.  

Realizowane były także tematy własne: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy, z wybranymi zagadnieniami prawnej ochrony 

pracy, w zakładach kamieniarskich, 

 przestrzeganie przepisów prawa pracy w hotelach, pensjonatach oraz sezono-

wych placówkach handlowych i gastronomicznych w podmiotach prowadzących 

działalność gospodarczą w regionach turystycznych – Bieszczady. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA – INFORMACJE OGÓLNE 

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

przeprowadzili 4.227 kontroli w 3.423 podmiotach. Ponowne kontrole wynikały 

zwłaszcza z konieczności sprawdzenia wykonania wydanych wcześniej decyzji 

i wniosków, bądź były efektem złożenia skarg i wniosków. 

W kontrolowanych zakładach pracowało 190,6 tys. osób. Na podstawie umów 

o pracę zatrudniano 177,6 tys. pracowników (w tym w tym 71,4 tys. kobiet, 14,8 tys. 

niepełnosprawnych i 1.300 młodocianych). Ponadto pracę świadczyli zatrudnieni na 

podstawie umów cywilnoprawnych (9,2 tys. osób) oraz podmioty samozatrudniające 

się (1,8 tys. osób). W skontrolowanych zakładach pracę wykonywało także 2,1 tys. 

cudzoziemców.  

Dane szczegółowe nt. przeprowadzonych kontroli (podział wg PKD, wielkości 

zatrudnienia i własności) ujęte są w załącznikach do sprawozdania.  

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami prawa pracy in-

spektorzy pracy wydali 18,5 tys. decyzji (pisemnych lub ustnych), w tym w szczegól-

ności: 

- 258 decyzji wstrzymania prac i 630 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 

w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia 

pracujących, 

- 197 decyzji skierowania do innych prac 464 osób pracujących – wbrew obo-

wiązującym przepisom – przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebez-

piecznych, 

- 40 decyzji zakazujących wykonywania pracy w miejscach, w których stan wa-

runków pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

- 18 decyzji nakazujących ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy, 

- 197 decyzji nakazujących wykonanie badań i pomiarów czynników szkodli-

wych i uciążliwych w środowisku pracy, 

- 267 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń ze sto-

sunku pracy dla ponad 2,5 tys. pracowników na łączną kwotę prawie 6,2 mln zł. 
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W 2019 roku wpłynęło do OIP w Rzeszowie pięć wniosków w sprawie zatwier-

dzenia wykazu prac lekkich, przy wykonywaniu których można zatrudniać mło-

docianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Dotyczyły one wykonywa-

nia przez młodocianych lekkich prac pomocniczych w restauracji, kawiarni, hurtowni 

elektrycznej i firmach budowlanych. Kontrole nie wykazały naruszeń przepisów 

prawa pracy. Opracowane wykazy prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocia-

nym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe nie ujmowały prac wy-

mienionych w wykazie prac wzbronionych młodocianym, o których mowa w rozporzą-

dzeniu Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie prac wzbronionych młodocia-

nym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. W związku z powyż-

szym inspektor pracy wydał pięć pozytywnych decyzji w ww. sprawach. 

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy, wynikającym z art. 3045  Ko-

deksu pracy, jest wydawanie przez inspektorów pracy – po przeprowadzonej kontroli 

–zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci, które nie ukończyły 16 roku 

życia, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, 

sportową lub reklamową. 

W roku 2019 wpłynęło do OIP w Rzeszowie 57 wniosków od agencji artystycz-

nej, w sprawie zatrudnienia dzieci jako statystów w serialu telewizyjnym realizowa-

nym na Podkarpaciu. Po przeprowadzonych kontrolach i stwierdzeniu, że nie istnieją 

uwarunkowania, które uniemożliwiłyby wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wy-

konywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, inspektor pracy wydał 

57 decyzji pozytywnych. 

W okresie sprawozdawczym nie wydawano decyzji cofających wydane wcze-

śniej zezwolenia na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. 

Z powodu niewykonania przez pracodawców nałożonych na nich obowiązków 

wynikających z wydanych decyzji inspektorzy pracy skierowali 49 upomnień doty-

czących 200 decyzji (48 decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych i 152 decyzje 

w zakresie bhp).  

Na pracodawców, którzy nie wykonali decyzji mimo skierowanych upomnień, 

nałożone zostały trzy grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 13.000 zł (dwie 

grzywny dotyczyły decyzji z zakresu bhp, jedna grzywna – decyzji płatniczych). 

Dwóch zobowiązanych uiściło nałożone grzywny na kwotach odpowiednio 4.000 zł 
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i 2.000 zł. W związku z faktem nieuiszczenia w terminie trzeciej nałożonej grzywny 

(na kwotę 7.000 zł) został wystawiony do urzędu skarbowego tytuł wykonawczy. 

W związku z wykonaniem decyzji przez zobowiązanego postępowanie egzekucyjne 

zostało umorzone. 

W 2019 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały łącznie na rzecz Okręgowego In-

spektoratu Pracy w Rzeszowie kwotę 26.112,13 zł z tytułu grzywien i kar pienięż-

nych, 323 zł z tytułu opłat za postanowienie o nałożeniu grzywny i 44,08 zł z tytułu 

kosztów upomnienia.  

Z analizy prowadzonych spraw wynika, że przyczyną braku realizacji, zwłasz-

cza tzw. decyzji „płatniczych”, są trudności finansowe przedsiębiorców. 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. 

zm.) inspektorzy pracy w trakcie kontroli dokonywali sprawdzenia poprawności in-

formacji składanych przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na 

formularzu ZUS IWA, w celu ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

W okresie od 1.02.2019 r. do 31.01.2020 r. inspektorzy pracy Okręgowego In-

spektoratu Pracy w Rzeszowie przeprowadzili 146 kontroli sprawdzających popraw-

ność informacji zawartych w formularzu ZUS IWA. Ocena odbywała się na podstawie 

deklaracji ZUS IWA, rejestru wypadków, sprawozdania o warunkach pracy Z-10 oraz 

protokołów badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. 

Nieprawidłowości stwierdzono w siedemnastu formularzach. W dziesięciu 

przypadkach inspektorzy pracy powiadomili właściwe miejscowo oddziały ZUS 

o błędnie podanych danych, natomiast w siedmiu przypadkach kontrolowany podmiot 

jeszcze w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych sam przesłał do ZUS infor-

macje prawidłowe.  

Najczęstszą nieprawidłowością było podanie błędnej liczby osób pracujących 

w warunkach zagrożenia lub błędnej liczby osób, które uległy wypadkom przy pracy. 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych inspektorzy pracy 

upoważnieni są do wnioskowania o podwyższenie o 100% składki na ubezpiecze-

nie wypadkowe, ustalanej na najbliższy rok składkowy płatnikom, którzy w ra-

żący i powtarzalny sposób naruszają przepisy (co potwierdzą co najmniej dwie 
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kolejne kontrole). Celem wnioskowania jest zwiększenie skuteczności organów pań-

stwa w zakresie prewencji wypadkowej poprzez uruchomienie bodźców ekonomicz-

nych. W 2019 r. inspektorzy pracy skierowali do ZUS cztery wnioski w tej sprawie, 

wszystkie dotyczyły podmiotów wykonujących usługi oraz roboty budowlane.   

W przypadku stwierdzenia innych naruszeń z zakresu prawa pracy niż okre-

ślone w art. 11 pkt 1 – 7 ustawy o PIP, czyli niepodlegających regulacji w formie de-

cyzji administracyjnych, inspektorzy pracy kierują wnioski i polecenia. W okresie 

sprawozdawczym skierowali 15,8 tys. wniosków oraz 500 poleceń.  

W 2019 r. inspektorzy pracy ujawnili 3.446 wykroczeń. W związku z ujawnio-

nymi wykroczeniami: 

- do sądów skierowali 27 wniosków o ukaranie, zawierających 63 wykroczenia, 

- nałożyli 804 grzywny w formie mandatów karnych, na łączną kwotę 893.650 zł, 

z tytułu popełnienia 1.660 wykroczeń,  

- skierowali 1.102 środki wychowawcze w związku z popełnieniem 1.723 wykro-

czeń. 

Największą grupę wykroczeń we wnioskach do sądu stanowiły naruszenia art. 

283 Kodeksu pracy (27 wykroczeń), art. 282 Kodeksu pracy (21 wykroczeń), art. 120 

– 122 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8 wykroczeń) oraz 

art. 281 Kodeksu pracy (4 wykroczenia). Do czasu opracowania niniejszej analizy: 

- w czterech sprawach sądy orzekły w postępowaniu zwyczajnym kary grzywny 

w łącznej wysokości 9.500 zł (średnia orzeczona kara grzywny wyniosła 

2.375 zł), 

- w osiemnastu sprawach sądy wydały wyroki nakazowe, w których orzekły kary 

grzywny w ogólnej kwocie 34.000 zł (średnia orzeczona kwota grzywny wyniosła 

1.889 zł),  

- w dwóch przypadkach sądy wymierzyły kary nagany, 

- w jednej sprawie sąd wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, 

- dwie sprawy są w toku.   
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Należy podkreślić, że sądy orzekały wysokie kary grzywny przede wszystkim 

w przypadku nieterminowych wypłat należności wynikających ze stosunku pracy 

oraz naruszeń przepisów bhp.  

W 2019 r stosując postępowanie mandatowe inspektorzy pracy ukarali 804 

sprawców karami grzywny na łączną kwotę 893.650 zł. Najliczniejszą grupę wykro-

czeń stanowiły naruszenia art. 283 Kodeksu pracy (965 wykroczeń), art. 282 Ko-

deksu pracy (303 wykroczenia), art. 281 Kodeksu pracy (187 wykroczeń), ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (178 wykroczeń), ustawy o mini-

malnym wynagrodzeniu (18 wykroczeń). 

Inspektorzy pracy zastosowali także 1.102 środki oddziaływania wycho-

wawczego w postaci ostrzeżeń, pouczeń lub zwrócenia uwagi. Stosowali je w przy-

padkach wykroczeń, które powstały bądź to z winy nieumyślnej, bądź pomyłki i które 

zostały natychmiast usunięte. Stosując środki wychowawcze, kontrolujący brali także 

pod uwagę warunki osobiste oraz sytuację majątkową sprawców. Uznawali, że śro-

dek wychowawczy spełni swoje cele w zakresie prewencji szczególnej i spowoduje, 

że osoby te nie popełnią podobnych wykroczeń w przyszłości.  

W 2019 r. inspektorzy pracy skierowali do prokuratur województwa podkarpac-

kiego 54 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które wyczer-

pały znamiona następujących przestępstw: 

- z art. 225 § 2 Kk – udaremnienie lub utrudnienie kontroli inspektora pracy 

(37 czynów), 

- z art. 219 Kk – naruszanie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, niezgła-

szanie lub zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo do 

świadczeń albo ich wysokość (6 czynów), 

- z art. 160 § 1 kk oraz art. 220 Kk – narażenie na bezpośrednie niebezpieczeń-

stwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (6 czynów), 

- z art. 218 § 1a Kk – złośliwe lub uporczywe naruszanie uprawnień pracowniczych 

(5 czynów), 

- z art. 63 § 1 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym (4 czyny), 

- z art. 271 § 1 Kk – poświadczenie nieprawdy w dokumencie (2 czyny), 
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- z art. 233 § 1 kk – fałszywe zeznania (2 czyny), 

- z art. 270 § 1 kk – podrobienie lub przerobienie dokumentu (2 czyny), 

- z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (2 czyny). 

Do czasu opracowania niniejszej informacji prokuratorzy skierowali do sądu 

akty oskarżenia w ośmiu sprawach. W sprawach tych dotychczas zapadły trzy wyroki 

skazujące na karę grzywny (w jednym przypadku orzeczono też nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego) oraz dwa wyroki warunkowo umarzające postępowanie. 

W 2019 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wpłynęły 1.883 

skargi i wnioski (spadek o ok. 4,9% w porównaniu do roku 2018). 

 

Porównanie liczby skarg i wniosków, które wpłynęły do OIP Rzeszów w latach 2008 – 2019 

 

 

Spadek liczby skarg i wniosków może świadczyć o tym, iż łamanie przepisów 

prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa przez przedsiębiorców w wojewódz-

twie podkarpackim zdarza się rzadziej, niemniej jednak nadal dotyczy sporej grupy. 

Zauważyć można też, że skarżący są coraz bardziej świadomi swoich praw i często 

po zasięgnięciu opinii prawnej kierują sprawy bezpośrednio na drogę sądową, bez 

składania skargi czy wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy. Spadek liczby skarg 

świadczyć może też o poprawie sytuacji na rynku pracy oraz lepszej kondycji ekono-

miczno-finansowej przedsiębiorców. 

Z ogólnej liczby skarg: 
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- 799 uznanych zostało za zasadne bądź częściowo zasadne (353 zasadne, 

446 częściowo zasadnych), 

- 374 skargi były bezzasadne, 

- 151 skarg przekazano do załatwienia wg właściwości, 

- 21 skarg wycofano, 

- 108 skarg pozostawiono bez rozpoznania, 

- 130 spraw jest w toku, 

- w pozostałych 300 przypadkach brak jest informacji o ocenie skargi (są to skargi, 

w wyniku których przeprowadzono czynności kontrolne, ale inspektor pracy nie 

mógł, z przyczyn niezależnych od siebie, dokonać oceny ich zasadności oraz 

skargi, które załatwiono w inny sposób, np. udzielając skarżącemu odpowiedzi, 

wyjaśnień lub pisemnej informacji po przeprowadzonej wizytacji w sytuacji, gdy 

kontrolowany podmiot nie miał statusu pracodawcy). 

Najwięcej skarg pochodziło od byłych pracowników, pracowników (w tym pra-

cowników bez umów oraz pracowników niepełnosprawnych), anonimowych nadaw-

ców, osób prywatnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

cudzoziemców i związków zawodowych. 
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Problemy zgłaszane w skargach i wnioskach w 2019 r. 

 

W 2019 r. 66,97% skarg i wniosków zostało załatwionych poprzez przeprowa-

dzenie kontroli, 8,98% na podstawie rozpoznania (dokonanego przez inspektora 

pracy w sytuacji, gdy kontrolowany podmiot nie miał statusu pracodawcy), 8,02% 

przekazano do załatwienia wg właściwości do innych OIP lub innych instytucji, 2,28% 

załatwiono bez przeprowadzenia kontroli, a skarżącym udzielono pisemnych wyja-

śnień (tzw. „odpowiedzi z za biurka”), natomiast 6,85% pozostawiono ad acta. 

Problemami najczęściej poruszanymi w skargach i wnioskach były: 

 wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia pieniężne: 

- niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzeń,  

- wypłacenie wynagrodzenia za pracę w wysokości niższej niż aktualnie obowiązu-

jąca kwota minimalnego wynagrodzenia lub w wysokości niższej niż wynika to 

z umowy o pracę, 

- potrącenie z wynagrodzenia za pracę z naruszeniem obowiązujących przepisów, 

- niewypłacenie odprawy pieniężnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, 

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-

wych i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 

- niewypłacenie lub obniżenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w niedziele 
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i święta, 

- niewypłacenie lub obniżenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze noc-

nej,  

- niewypłacenie lub obniżenie premii regulaminowej,  

- niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia 

roboczego oraz za pranie odzieży roboczej, 

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas choroby, 

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,  

- niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, 

- niewypłacenie lub obniżenie należności z tytułu podróży służbowej, 

- wynagrodzenie pracowników służby zdrowia (nieprzeznaczanie środków na 

wzrost wynagrodzeń, wynagrodzenia lekarzy rezydentów, wynagrodzenia za 

pracę w porze nocnej, niedzielę, święta i dni wolne od pracy).  

 techniczne bezpieczeństwo pracy: 

- niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń pracy i pomieszczeń higienicznosani-

tarnych,  

- brak pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

- niewłaściwe zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnio-

nych, brak zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu bu-

dowy,  

- niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach pracy, 

- niewydawanie posiłków i napojów,  

- nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w trans-

porcie ręcznym przez kobiety i mężczyzn, 

- brak szkoleń bhp,  

- brak profilaktycznych badań lekarskich, 
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- niewyposażanie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony in-

dywidualnej, 

- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, np. na wysokości czy w wykopach,  

- nieprawidłowe ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  

 stosunek pracy: 

- niepotwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę,  

- nieprawidłowa umowa o pracę, 

- niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, głównie zawiera-

nie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa 

o pracę, 

- nieprawidłowości przy rozwiązywaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę za-

wartej na czas określony lub nieokreślony,  

- nieprawidłowości przy wypowiadaniu pracownikom dotychczasowych warunków 

pracy lub płacy,  

- niewydanie lub nieterminowe wydanie świadectwa pracy, 

- nieprawidłowości w treści świadectwa pracy, 

- nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych, 

- brak lub nieprawidłowy regulaminu pracy. 

 czas pracy: 

- nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy,  

- zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie pięciu dni w tygodniu w przyjętym 

okresie rozliczeniowym lub powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 

w roku kalendarzowym oraz przeciętnie w tygodniu, 

- nieudzielanie przerwy wliczanej do czasu pracy, 

- zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dziennym i ty-

godniowym, 

- nietworzenie lub nieprawidłowe tworzenie rozkładów czasu pracy,  
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- zatrudnianie pracowników w niedziele lub święta z naruszeniem obowiązujących 

przepisów (brak rekompensaty tej pracy poprzez udzielenie czasu wolnego lub 

wypłatę wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem), 

- zatrudnianie osób niepełnosprawnych w czasie przekraczającym obowiązujący 

wymiar lub w porze nocnej bez zgody lekarza przeprowadzającego badania profi-

laktyczne lub sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad niepełnospraw-

nym, 

- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia podjazdów, obo-

wiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. 

 legalność zatrudnienia: 

- brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,  

- niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie przez pracodawcę osoby zatrudnionej 

lub osoby wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,  

- nielegalne zatrudnienie oraz powierzenie wykonania pracy zarobkowej cudzo-

ziemcom, którzy nie posiadali ważnej wizy bądź innego dokumentu uprawniają-

cego do pobytu na terytorium RP, czy też zezwolenia na wykonywanie pracy na 

terytorium RP. 

 urlopy pracownicze:  

- nieudzielanie urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym pra-

cownik nabył do niego prawo, jak również z upływem 30 września następnego 

roku, 

- nieudzielanie urlopu na żądanie,  

- nieprawidłowe udzielanie urlopów bezpłatnych,  

- nieprawidłowe ustalanie prawa bądź wymiaru pierwszego lub kolejnego urlopu 

wypoczynkowego, 

- nieustalanie lub nieprawidłowe ustalanie planów urlopów, 

- nieprawidłowe dzielenie urlopów. 
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Pozostałe problemy poruszane w skargach i wnioskach dotyczyły między in-

nymi: dyskryminacji, molestowania, mobbingu, zbiorowego prawa pracy, w szczegól-

ności: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień pracowników zwią-

zanych z rodzicielstwem, ochrony pracy młodocianych, agencji zatrudnienia i ela-

stycznych form zatrudnienia. 

W 2019 r. 1,7% skarg i wniosków zgłosiły organizacje związkowe. 

Zauważyć należy, że w 2019 r. liczba skarg i wniosków kierowanych przez or-

ganizacje związkowe uległa zmniejszeniu o 13,51% (32 skargi i wnioski w roku 

2019 r., 37 skarg i wniosków w 2018 r.). 

Spadek liczby skarg i wniosków kierowanych przez związki zawodowe może 

świadczyć o tym, iż aktywność organizacji związkowych w procesie pracy jest rela-

tywnie mała, a ich działania są nacechowane ostrożnością. Organizacje związkowe 

przed złożeniem skargi czy wniosku o kontrolę próbują rozwiązać problem, korzysta-

jąc np. z porad prawnych, szkoleń, seminariów, jak również z innych form działalno-

ści informacyjnej prowadzonej przez tutejszy inspektorat. Na złożenie formalnego pi-

sma decydują się dopiero w sytuacji, gdy występuje odmienna interpretacja przepi-

sów prawa przez związek zawodowy i pracodawcę. 

Porównanie liczba skarg i wniosków zgłoszonych do OIP Rzeszów przez 

związki zawodowe w latach 2008 – 2019 
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Ponad 81% skarg i wniosków zgłoszonych przez organizacje związkowe wy-

magało przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy, niemniej jednak tylko 

30,98% zgłaszanych problemów zostało uznanych za zasadne. Pozostałe okazywały 

się bezzasadne (33,80%), bądź niemożliwe do ustalenia (23,94%).  

Problematyka skarg i wniosków zgłaszanych przez organizacje związkowe 

była różnorodna. Dominowały zagadnienia związane z nieprzestrzeganiem przez 

pracodawców przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie dyskryminacji, 

molestowania i mobbingu, technicznego bezpieczeństwa pracy, wynagrodzeń za 

pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, stosunku pracy, zbioro-

wego prawa pracy, urlopów pracowniczych czy czasu pracy. 

Problemy poruszane w skargach i wnioskach zgłaszanych przez związki za-

wodowe w 2019 r. 

 

W 2019 r. wzrosła liczba skarg związków zawodowych dotyczących dyskrymi-

nacji, molestowania i mobbingu (w 2018 r. – 13,41% problemów, w 2019 r. – 

21,13%), technicznego bezpieczeństwa pracy (w 2018 r. – 17,07% problemów, 

w 2019 r. – 19,72%), zbiorowego prawa pracy (w 2018 r. – 4,88% problemów, 

w 2019 r. – 11,27%), czasu pracy (w 2018 r. – 4,88% problemów, w 2019 r. – 

7,04%), urlopów pracowniczych (w 2018 r. – 1,22% problemów, w 2019 r. – 8,45%), 

natomiast zmniejszyła się liczba skarg z zakresu wynagrodzeń za pracę i innych 
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świadczeń (w 2018 r. – 30,49% problemów, w 2019 r. – 18,91%) oraz stosunku pracy 

(w 2018 r. – 18,29% problemów, w 2019 r. – 11,27%). 

W roku 2019 zmalała o 0,7% w stosunku do roku 2018 liczba skarg 

i wniosków zawierających w swej treści zarzut dyskryminacji czy mobbingu. 

Porównanie liczby skarg i wniosków nt. dyskryminacji, molestowania i mob-

bingu, które wpłynęły do OIP Rzeszów w latach 2008 – 2019 

 

Najczęściej zgłaszano: 

- dyskryminację przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy ze względu 

na niepełnosprawność, narodowość, przynależność związkową, zatrudnienie 

w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź zatrudnienie na czas okre-

ślony/nieokreślony,  

- dyskryminację przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 

zatrudnienia ze względu na płeć, wiek czy przynależność związkową,  

- dyskryminację przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związa-

nych z pracą, 
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- odmowę zatrudnienia kandydata na wolne miejsce zatrudnienia ze względu na 

płeć,  

- molestowanie seksualne,  

- mobbing. 

Pracownicy wskazując w skargach zarzut stosowania mobbingu, podnosili, 

iż byli poniżani, upokarzani, szykanowani i ośmieszani oraz wyzywani przez przeło-

żonych, co często skutkowało pogorszeniem ich stanu zdrowia oraz absencją choro-

bową. Działania dyskryminujące bądź mobbing przedstawiali w skargach w sposób 

ogólnikowy, nie podając, na czym miały polegać i z reguły przy okazji zgłaszania in-

nych zarzutów. W wielu przypadkach pod pojęcie mobbingu skarżący podciągali in-

cydentalne zdarzenia o charakterze jednorazowym lub sporadycznym, czy też niekul-

turalne zachowania współpracowników bądź przełożonych. 

Skargi dotyczące problematyki mobbingu czy dyskryminacji w zdecydowanej 

większości zgłaszane były anonimowo lub przez pracowników, jednak najczęściej nie 

wyrażali oni zgody na ujawnienie faktu, że czynności kontrolne prowadzone są z ich 

inicjatywy. Z uwagi na specyfikę i charakter zjawisk dotyczących mobbingu czy dys-

kryminacji inspektorzy pracy podczas kontroli mają bardzo ograniczoną możliwość 

ich potwierdzenia, jedyną więc drogą pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Inspek-

torzy pracy kierując odpowiedzi do skarżących, pouczali ich o przysługujących im 

uprawnieniach, a w szczególności o możliwości dochodzenia zadośćuczynienia na 

drodze sądowej. Zauważyć należy, iż osoby mobbingowane bądź dyskryminowane 

bardzo rzadko decydują się na wystąpienie z powództwem do sądu w tym zakresie. 

Pracownicy są często nieświadomi faktu, że to na pracodawcy ciąży obowiązek udo-

wodnienia zachowań niedyskryminujących. 

W 2019 roku zmniejszyła się – w porównaniu z rokiem 2018 – liczba zakłado-

wych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych zarejestrowanych 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie. W roku sprawozdawczym wpłynęły 

2 wnioski o rejestrację zuzp, 64 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych oraz 

36 wniosków o wpis informacji (w tym m.in. o: rozwiązaniu układu na mocy zgodnej 

woli stron, wypowiedzeniu układu, zmianie nazwy lub adresu pracodawcy/organizacji 

związkowej, rozwiązaniu organizacji związkowej, zawieszeniu stosowania układu 

w części). 
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Odmówiono rozpatrzenia 13 wniosków, w tym 8 wniosków o rejestrację proto-

kołów dodatkowych i 5 wniosków o wpis informacji. Przyczyną odmów były braki for-

malne. 

Zarejestrowano tylko jeden układ, który przewidywał świadczenia niewynika-

jące z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tzn. nagrody jubileuszowe 

oraz wyższą niż gwarantuje kodeks pracy wysokość odpraw emerytalno-rentowych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych aktualna jest teza, że strony układu nadal nie-

jednokrotnie nie wykazują się znajomością przepisów regulujących tryb postępowa-

nia w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy i zmian do układów. Poza stwier-

dzonymi brakami formalnymi we wnioskach o rejestrację, strony układu niejednokrot-

nie nie dopełniały obowiązku aktualizacji dokumentów znajdujących się w aktach re-

jestrowych. Braki te były uzupełniane dopiero po interwencji OIP. 

W 2019 r. odnotowano zdecydowany wzrost – w porównaniu z rokiem ubie-

głym – zawiadomień o wszczęciu sporów zbiorowych (w 2018 r. zgłoszono 28 spo-

rów zbiorowych, w 2019 r. 1.237 sporów). W zdecydowanej większości zawiadomie-

nia wpłynęły od dyrektorów podkarpackich szkół i placówek oświatowych. Pozostałe 

spory zbiorowe zaistniały w innych dziedzinach działalności, przy czym najliczniejszą 

grupę zakładów, poza szkołami i placówkami oświatowymi, stanowiły zakłady zareje-

strowane w sekcji „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”. 

W roku 2019 organizacje związkowe zgłosiły pracodawcom łącznie 1.286 żą-

dań, z których 1.255 dotyczyło warunków płacy, 21 – warunków pracy, 4 – praw 

i wolności związkowych, 6 – innych zagadnień nie objętych definicją sporu zbioro-

wego. 

Największą liczbę postulatów stanowiły nadal żądania dotyczące warunków 

płacy – głównie w zakresie podwyżek wynagrodzeń. 

O zawarciu porozumienia kończącego spór zbiorowy powiadomiło trzech pra-

codawców. Powiadamiano też tutejszy inspektorat o zakończeniu sporu zbiorowego 

w placówkach oświatowych na etapie referendum strajkowego. 

W roku 2019 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie udzielono w su-

mie 6,5 tys. porad, w tym 5,8 tys. porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 700 

porad technicznych. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

30 

 

Najliczniejszą grupę stanowiły pytania nt. stosunku pracy (rozwiązywania 

umów o pracę, możliwości uzyskania odprawy pieniężnej, wydawania świadectw 

pracy, różnic pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi) oraz wynagro-

dzeń za pracę i innych świadczeń (rekompensata za pracę świadczoną w godzinach 

nadliczbowych, zasady ustalania wysokości odprawy z tytułu zwolnienia pracownika 

z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, wypłata ekwiwalentu za urlop wypo-

czynkowy, nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Często powta-

rzały się pytania dotyczące czasu pracy, urlopów pracowniczych, a także uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem. Odnośnie tematyki dotyczącej czasu 

pracy, to podobnie jak w latach ubiegłych duże problemy budził sposób ustalania wy-

miaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym czasu 

pracy, w tym sposób rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, w niedzielę 

i święta oraz w porze nocnej. Odnośnie tematyki związanej z urlopami wypoczynko-

wymi, to bardzo często powtarzały się pytania nt. wymiaru urlopu wypoczynkowego 

oraz zasad udzielania urlopu pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w 

życiu. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ogranicze-

niu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305) 

zapytania najczęściej dotyczyły możliwości pracy w handlu w niedzielę i święta, przy-

kładowo w sklepach spożywczo-przemysłowych świadczących usługi pocztowe. Py-

tano również, czy zgodnie z obowiązującą ustawą można prowadząc działalność 

handlową korzystać z pomocy osób najbliższych, np. męża czy syna. 

W sferze zainteresowań zarówno pracowników jak i pracodawców w zakresie 

spraw związanych z rodzicielstwem nadal aktualna pozostawała kwestia ochrony sto-

sunku pracy kobiet w ciąży, w tym w szczególności możliwość wypowiedzenia 

umowy o pracę kobiecie w ciąży oraz zasady przedłużania do dnia porodu termino-

wych umów o pracę. Pytano o zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz o za-

sady nabycia prawa do urlopu ojcowskiego. 

W zakresie porad technicznych najczęściej poruszaną tematyką były zagad-

nienia dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz przygotowania do 

pracy (badania lekarskie, szkolenia w zakresie bhp). Nie brakowało też pytań 
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o obiekty i pomieszczenia pracy, stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz środ-

ków ochrony indywidualnej. Odnośnie wypadków przy pracy pytano głównie o kwalifi-

kacje zdarzeń i zasady uznawania ich za wypadki przy pracy czy wypadki traktowane 

na równi z wypadkami przy pracy, procedury związane z ustalaniem okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypłatę świadczeń należnych poszkodowanym 

w wypadkach przy pracy. Bardzo często pytano o zakres wymaganych szkoleń 

w dziedzinie bhp dla poszczególnych grup zawodowych, jak również wymagania 

kwalifikacyjne, jakie winny spełniać osoby prowadzące tego typu szkolenia. Proble-

matyczną kwestią była interpretacja przepisów o wstępnych badaniach lekarskich 

pracowników przyjmowanych do pracy u pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Pytania z dziedziny dotyczącej obiek-

tów i pomieszczeń pracy kierowały m.in. osoby zamierzające rozpocząć działalność 

gospodarczą oraz przedsiębiorcy planujący zatrudnić pracowników. 

W 2019 r. 135 porad prawnych i technicznych udzielono związkom zawodo-

wym. Pojawiały się pytania nt. zasad tworzenia rozkładów czasu pracy, szczególnie 

godzin rozpoczynania i zakończenia pracy, pytano również o warunki pracy, w tym 

narażenie na substancje szkodliwe. Pojawiały się też wątpliwości związane z proce-

durą rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy lub protokołu dodatkowego. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy OIP w Rzeszowie udzielili także 30 

porad dotyczących mobbingu i 18 porad nt. dyskryminacji. Strony często wyrażały 

przekonanie, że są dyskryminowane, ponieważ pracodawca pominął ich w awanso-

waniu czy też wynagradzaniu. Okazywało się jednak, iż w danym przypadku można 

było raczej mówić o naruszeniu praw pracowniczych, np. w zakresie wypłaty wyna-

grodzenia niż o dyskryminacji np. ze względu na płeć, wiek czy też niepełnospraw-

ność. Pytający mieli również problem ze zrozumieniem pojęcia mobbingu, w związku 

z czym pracownicy OIP w Rzeszowie pomagali im zrozumieć to pojęcie i informowali 

o przysługujących im uprawnieniach. 

Należy podkreślić, że w związku z zaprzestaniem udzielania przez okręgowe 

inspektoraty pracy porad telefonicznych zauważalnie wzrosła liczba porad udziela-

nych stronom zgłaszającym się osobiście, jak również zapytań składanych drogą pi-

semną oraz mailową. Co do zakresu udzielonych porad, zaznaczyć należy, iż jest on 

bardzo szeroki i niejednokrotnie strony zgłaszają się z pytaniami, które przekraczają 
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kompetencje Państwowej inspekcji Pracy i należałoby je skierować do innych orga-

nów, stosownie do właściwości rzeczowej, np. do ZUS, urzędu pracy czy urzędu 

skarbowego. Bardzo często pytania wykraczały swoją tematyką poza dziedzinę 

prawa pracy i dotyczyły np. prawa rodzinnego, cywilnego czy handlowego. 

W 2019 r. inspektorzy pracy wnieśli do sądu dwa powództwa o ustalenie ist-

nienia stosunku pracy na rzecz dwóch osób. Jedno postępowanie zakończyło się 

zawarciem ugody, drugie – oddaleniem powództwa.  

W 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie nie wystąpiły przy-

padki wstąpienia przez inspektora pracy do postępowania za zgodą (na wniosek) po-

woda. 

W 2019 r. zapadło rozstrzygnięcie powództwa wniesionego na rzecz jednej 

osoby w roku 2018. Sąd uznał, że powoda łączył z pozwanym stosunek pracy. Wyrok 

jest prawomocny. 

Jak wynika z wieloletniego doświadczenia inspektorów pracy, popartego do-

tychczasowym orzecznictwem sądowym, o charakterze zatrudnienia nie przesądzają 

przesłanki typowe dla stosunku pracy, lecz wola stron zawierających umowę. Coraz 

częściej osoby podejmujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych czynią to 

z pełną świadomością i nie są zainteresowane nawiązaniem z pracodawcą umowy 

o pracę. 

Państwowa Inspekcja Pracy jako tzw. instytucja łącznikowa współpracuje 

z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej, odpowiedzialnymi za nadzór nad 

warunkami pracy i zatrudnianiem pracowników. W ramach współpracy prowadzone 

są – na wniosek zainteresowanej instytucji łącznikowej – kontrole warunków pracy 

pracowników oddelegowywanych do pracy na teren krajów Unii Europejskiej, Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. 

W roku 2019 przeprowadzono 7 kontroli w związku z badaniem wniosków o 

informacje, skierowanych do Głównego Inspektoratu Pracy, a następnie do OIP 

w Rzeszowie, przez instytucje łącznikowe państw członkowskich, 10 kontroli na pod-

stawie własnych ustaleń inspektorów pracy oraz 4 czynności rozpoznawcze nie bę-

dące kontrolą. 
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W 4 sprawach dotyczących wypadków przy pracy, które miały miejsce na tere-

nie Niemiec i Belgii, Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie zwrócił się do Głów-

nego Inspektoratu Pracy z wnioskami o udzielenie pomocy w ustaleniu stanu faktycz-

nego. Do czasu opracowania informacji instytucje łącznikowe z Niemiec i Belgi nie 

udzieliły końcowej informacji zwrotnej.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

34 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA. PRAWO PRACY I LEGAL-

NOŚĆ ZATRUDNIENIA. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy  

Celem kontroli było ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepi-

sów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy. W zadaniu nie uwzględniono korporacji, jednostek samorządu terytorialnego i 

urzędów administracji państwowej, gdyż podmioty te objęto kontrolami w ramach od-

rębnego tematu dotyczącego czasu pracy. 

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 

50 kontroli u 50 pracodawców. W skontrolowanych zakładach pracowało 3.751 osób, 

w tym 3.626 pracowników (w tym 1.261 kobiet), 16 podmiotów samozatrudniających 

się i 92 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Dobór zakładów do kontroli został dokonany z uwzględnieniem zróżnicowania 

zakładów pod względem wielkości zatrudnienia. Skontrolowano: 

- 22 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, 

- 13 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników,   

- 12 pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

- 3 pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników.  

Skontrolowano przedsiębiorców prowadzących działalność w nw. branżach: 

- budownictwo (15 podmiotów), 

- handel i naprawy (12 podmiotów), 

- przetwórstwo przemysłowe (12 podmiotów), 

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (2 podmioty), 

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna (2 podmioty), 

- informacja i komunikacja (2 podmioty), 
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- obsługa rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, edukacja, kultura, 

rozrywka i rekreacja oraz pozostała działalność usługowa (po jednym podmiocie). 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości dotyczące tematyki czasu pracy 

oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Liczbę i rodzaj 

ujawnionych uchybień ilustruje poniższa tabela. 

Badane zagadnienie 

Liczba zakładów,  
w których wystą-
piły nieprawidło-
wości 

Liczba pracow-
ników,  
w stosunku do 
których stwier-
dzono nieprawi-
dłowości 

Ewidencja czasu pracy 24 149  

Systemy, rozkłady i okresy rozliczeniowe czasu pracy 19 - 

Rozkłady czasu pracy i poinformowanie pracownika o obo-
wiązującym go rozkładzie czasu pracy 

10 58  

Tryb wprowadzenia rozkładu czasu pracy, o którym mowa 
w art. 1401 Kodeksu pracy 

2 - 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu  

3 6  

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej 
liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 

2 36  

Zapewnienie odpoczynku dobowego 5 19  

Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 3 15  

Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynika-
jącym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przy-
jętym okresie rozliczeniowym   

17 70  

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli 
wolnej od pracy  

2 12  

Wypłata wynagrodzenia za pracę 15 294  

Wypłata wynagrodzenia za pracę w wysokości równej mini-
malnemu wynagrodzeniu 

2 2  

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 3 13  

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 1 4  

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby 

2 19  

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczyn-
kowy 

11 24  

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 
niedotyczących pracownika 

3 4  

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia robo-
czego 

1 1  

Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej przez pra-
cowników we własnym zakresie 

5 111  

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej – wy-
płata dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

7 37  

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej – 
udzielenie czasu wolnego  

1 5  

Rekompensata z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodnio-
wej normy czasu pracy – wypłata wynagrodzenia i dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych  

6 29  

Rekompensata pracy w niedziele i w święto – innym dniem 
wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 

1 2  

Zatrudnianie pracowników dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej  

8 23  
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Regulamin wynagradzania 7 - 

Odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy 2 7 

Dodatek za pracę na II zmianie 1 6  

Premia uznaniowa  1 2  

Nagrody jubileuszowe 1 68  

Odprawy emerytalno-rentowe 1 17  

Powierzanie pracownikom wykonywania czynności związa-
nych z handlem w placówce handlowej w niedziele objęte 
zakazem handlu 

1 6 

Zatrudnianie pracownika w godzinach nadliczbowych wyni-
kających ze szczególnych potrzeb pracodawcy na stanowi-
sku, na którym występują przekroczenia najwyższych do-
puszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia 

1 1  

Zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy 
o wprowadzeniu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego 
czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w systemie 
równoważnych norm czasu pracy 

1 - 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali środki prawne zobowiązujące do wypłaty świadczeń pie-
niężnych na łączną kwotę 1.812.500 zł. 

W roku 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy ujawnili 

poważne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 

i wynagrodzeniach. 

Niezadowalający stan przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa 

pracy w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz ustalania systemów, roz-

kładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy przekładał się na nierzetelne i niepra-

widłowe rozliczanie czasu pracy pracowników, które z kolei skutkowało niewypłaca-

niem, bądź zaniżaniem świadczeń ze stosunku pracy, takich jak wynagrodzenie i do-

datek za pracę w godzinach nadliczbowych. Niewykazywanie w prowadzonej ewi-

dencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dobach pracowniczych 

(pomimo zmienionych przepisów prawa pracy w tym zakresie) nie pozwalało na do-

konywanie przez kontrolujących szczegółowych ustaleń dotyczących dwukrotnego 

zatrudniania pracowników w danej dobie, a tym samym uniemożliwiało ustalanie, czy 

w danym przypadku doszło do wypracowania godzin nadliczbowych wynikających z 

przekroczenia dobowej normy czasu pracy. W sytuacjach, w których pracodawcy po-

dawali w prowadzonej ewidencji czasu pracy godziny rozpoczęcia i zakończenia 

pracy, inspektorzy pracy niejednokrotnie stwierdzali, że miało miejsce dwukrotne za-

trudnianie pracowników w tej samej dobie pracowniczej, co z kolei w niektórych przy-

padkach skutkowało niewypłaceniem pracownikom 50% dodatku z tytułu zatrudnia-

nia pracowników w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej 
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normy czasu pracy (na skutek nieświadomości pracodawców co do wystąpienia sa-

mego faktu zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych). 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości polegające na zatrudnianiu 

pracowników z naruszeniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w 

przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy w niektórych przypadkach skutkowały 

niezrekompensowaniem pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych wynikają-

cych z przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy poprzez wypłatę 

stosownego wynagrodzenia i dodatku. 

Modyfikacja grafików czasu pracy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego 

czasu pracy spowodowana potrzebami pracodawców związanymi z absencją pra-

cowników miała również znaczący wpływ na niewłaściwe naliczanie i wypłacanie 

świadczeń ze stosunku pracy, takich jak wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzi-

nach nadliczbowych. Zmienione rozkłady czasu pracy nie spełniały już właściwej 

funkcji przy rozliczaniu czasu pracy i wyliczaniu należności z tytułu pracy w godzi-

nach nadliczbowych, ponieważ zmiany nanoszone były często w sposób uniemożli-

wiający uzyskanie informacji o pierwotnych zapisach zawartych w tych harmonogra-

mach. Z kolei nieprawidłowe sporządzanie harmonogramów pracy w zakresie plano-

wanych godzin urlopu wypoczynkowego (dla pracowników zatrudnionych w równo-

ważnym systemie czasu pracy) skutkowało zaniżaniem należnego im wymiaru urlopu 

i powodowało w rezultacie nieprawidłowe naliczenie ekwiwalentu za urlop dla pra-

cowników, z którymi rozwiązywano stosunek pracy. 

W kontrolowanych zakładach borykających się z brakiem płynności finanso-

wej pracodawcy szukali pozornych oszczędności, niejednokrotnie kosztem zatrud-

nianych pracowników, co przejawiało się w niewypłacaniu im wynagrodzeń za 

pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy i w praktyce skutko-

wało skargami wpływającymi do OIP w Rzeszowie.  

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: 

- celowe i świadome omijanie przepisów prawa pracy przez pracodawców – 

nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych pracowni-

ków w celu ukrycia zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych i 

w dniach wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w prze-

ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przejawiało się np. niewykazywaniem 
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w prowadzonej ewidencji czasu pracy godzin pełnionego dyżuru, w czasie 

którego pracownik wykonywał pracę (tzw. „dyżur apteczny” czy też „dyżur 

konserwatorski”). Część kontrolowanych pracodawców zdawała sobie 

sprawę ze zmian, jakie nastąpiły w przepisach odnośnie sposobu prowa-

dzenia ewidencji czasu pracy, a jednak świadomie nie podawali godzin roz-

poczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, a jedynie liczbę godzin prze-

pracowanych przez pracownika, po to, by niemożliwe było stwierdzenie 

przez kontrolującego, czy doszło do zatrudniania pracowników dwukrotnie 

w tej samej dobie pracowniczej. Niejednokrotnie taki sposób prowadzenia 

ewidencji czasu pracy uniemożliwiał ujawnienie pracy w godzinach nadlicz-

bowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy, a także 

skontrolowanie czy pracodawca zachował przewidziane prawem odpo-

czynki dobowe. Przejawem celowego omijania przepisów prawa pracy było 

również niesporządzanie harmonogramów czasu pracy w sytuacji, gdy pra-

cownicy nie byli zatrudniani w stałych rozkładach czasu pracy, nanoszenie 

zmian w grafikach w taki sposób, aby niemożliwe było odtworzenie ich 

wcześniejszej treści, a także wpisywanie pracownikom zatrudnionym w sys-

temie równoważnych norm czasu pracy w każdym z dni wykorzystywanego 

urlopu wymiaru czasu pracy w liczbie 8 godzin. Takie nieprawidłowości 

skutkowały w praktyce ukrywaniem pracy w godzinach nadliczbowych oraz 

w dniach wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w prze-

ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Przejawem świadomego i celowego 

obchodzenia obowiązujących przepisów prawa było także powierzanie pra-

cownikom wykonywania czynności związanych z handlem w placówce han-

dlowej w dniach objętych zakazem handlu. 

- minimalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej skutku-

jąca niewłaściwą organizacją pracy wynikającą z ograniczania zatrud-

nienia – minimalizacja kosztów działalności skutkowała niedoborami kadro-

wymi, które z kolei zmuszały do organizowania pracy pracowników z naru-

szeniem prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Niewłaściwa or-

ganizacja pracy przyczyniała się też do nieprzestrzegania zakazu zatrud-

niania pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej oraz nieza-
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pewnienia pracownikom przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przy-

jętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Niedobory w zatrudnieniu powo-

dowały także konieczność wyznaczania zawsze tych samych pracowników 

do pracy w godzinach nadliczbowych, co z kolei skutkowało przekracza-

niem przez pracodawcę obowiązujących „limitów” godzin nadliczbowych, 

zarówno przeciętnie tygodniowych, jak i w roku kalendarzowym, 

- niedostateczna znajomość przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach 

przez pracodawców oraz służby kadrowo-księgowe – było to przyczyną nie-

dostosowania sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy do zmienionych 

przepisów prawa pracy, tj. niepodawania w ewidencji godzin rozpoczynania 

i kończenia pracy w danym dniu. Nieznajomość przepisów była również 

przyczyną nieustalania bądź nieprawidłowego ustalania przez pracodaw-

ców, w regulaminach pracy bądź obwieszczeniach, systemów, rozkładów i 

okresów rozliczeniowych czasu pracy. Skutkowało to również zatrudnia-

niem pracownika w godzinach nadliczbowych, niewynikających ze szcze-

gólnych potrzeb pracodawcy, na stanowisku pracy, na którym wystąpiło 

przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia. Nieznajomość przepisów prawa pracy była także 

przyczyną niezawiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie o 

wprowadzeniu trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy dla 

pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy 

oraz ustalania harmonogramów czasu pracy z naruszeniem obowiązują-

cych przepisów w sprawie zakazu zatrudniania pracowników dwukrotnie w 

tej samej dobie pracowniczej i niezapewnienia im przeciętnie pięciodnio-

wego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Nie-

znajomość przepisów prawa pracy skutkowała też nieprawidłowym dokony-

waniem potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zaniżaniem wysokości ekwi-

walentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypad-

kach błędnego ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowni-

ków, z którymi rozwiązywano stosunek pracy (niezgodnie z tzw. „zasadą 

proporcjonalności”), niewypłaceniem dodatku za pracę w godzinach nad-

liczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej czasu pracy w 
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przypadkach dwukrotnego zatrudniania pracowników w tej samej dobie pra-

cowniczej. Przyczyna ta skutkowała również nieterminowym wypłacaniem 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, tj. w 

najbliższym dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę, a nie w dniu wymagal-

ności świadczenia, 

- brak środków finansowych – był przyczyną nieterminowego wypłacania wy-

nagrodzenia za pracę bądź niewypłacania wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, takich jak np. odprawy emery-

talne i rentowe, odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 

przyczyn niedotyczących pracowników, nagrody jubileuszowe, bezsporne 

odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy przez pracowników w 

związku z faktem, iż pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podsta-

wowych obowiązków wobec nich (art. 55 § 11 Kodeksu pracy), 

- niewłaściwa metoda obliczeń – naliczanie i wypłata wynagrodzenia wraz z 

dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekro-

czenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w sposób niewłaściwy, 

tj. bez uwzględnienia wymiaru czasu pracy z ostatniego miesiąca okresu 

rozliczeniowego (brano pod uwagę wymiar czasu pracy z miesiąca „wypra-

cowania” godzin nadliczbowych). 

W ocenie pracodawców przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: 

- trudności finansowe i związana z tym minimalizacja kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Brak płynności finansowej sprawia, że praco-

dawcy niejednokrotnie zmuszeni są do podejmowania decyzji, czy w pierw-

szej kolejności zapewnić pracownikom środki do utrzymania poprzez bie-

żące wypłacanie należnych im świadczeń i równocześnie nie wywiązać się 

z innych zobowiązań finansowych związanych z działalnością gospodarczą 

firmy, czy też uregulować inne zobowiązania kosztem pracowników i cze-

kać na spłynięcie zaległych środków finansowych. Trudności finansowe 

przekładają się również na brak możliwości finansowych dla zwiększenia 

kadry pracowniczej oraz zatrudnienia kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie 

prawa pracy (służby kadrowo-księgowe), 
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- niejasność przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, 

brak jednolitego orzecznictwa i wykładni tych przepisów, problemy interpre-

tacyjne, brak czasu na zapoznanie się ze zmieniającymi się przepisami, 

przy równoczesnym braku kadry wyspecjalizowanej, której zadaniem by-

łoby zapoznawanie się ze zmieniającymi się przepisami, 

- rotacja w zatrudnieniu pracowników, absencja pracowników spowodo-

wana chorobą lub innymi usprawiedliwionymi przyczynami (np. urlopy rodzi-

cielskie, wychowawcze), co skutkowało niewłaściwą organizacją czasu 

pracy powodującą naruszanie przepisów o czasie pracy. 

Największa powtarzalność naruszeń przepisów prawa pracy z zakresu czasu 

pracy i wynagrodzeń wystąpiła w zakładach prowadzących działalność z zakresu bu-

downictwa, handlu i produkcji.  

Nowo zaobserwowanym zjawiskiem w zakładach branży budowlanej było nie-

rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, polegające na tym, że odmienne dane 

podawane były w ewidencji tzw. „roboczej”, prowadzonej na placu budów, a od-

mienne w oficjalnej ewidencji czasu pracy prowadzonej w siedzibie zakładu. 

Wszystkie wyżej wymienione przykłady „obchodzenia” obowiązujących przepi-

sów prawa pracy przez pracodawców wymagają zwiększonej uwagi inspektorów 

pracy.. Ze względu na występowanie ścisłych zależności pomiędzy naruszeniami 

przepisów o czasie pracy a naruszeniami przepisów o wynagrodzeniach kontrole 

w kolejnych latach przeprowadzane będą nadal w sposób łączący oba zagadnienia. 

2. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

2.1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli pol-

skich 

Kontrole tematyki legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobko-

wej obywateli polskich przeprowadzano w ramach działań planowych oraz w związku 

z informacjami kierowanymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przez 

osoby świadczące pracę bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy, byłych pra-

cowników oraz przez inne organy (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policję, 

urzędy skarbowe, urzędy pracy). Realizowane były o różnych porach dnia i nocy, 
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w dniach roboczych, ale też w dniach wolnych od pracy, co wynikało np. z rodzaju 

prowadzonej działalności czy treści skarg. 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 1.299 kontroli w 1.250 

podmiotach, w których pracowały 23.353 osoby, w tym 20.126 pracowników i 2.421 

osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Według PKD struktura kontrolowanych zakładów pracy przedstawiała się na-

stępująco: 

- handel i naprawy – 434 kontrole (33,41%), 

- przetwórstwo przemysłowe – 218 kontroli (16,78%), 

- budownictwo – 155 kontroli (11,93%), 

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 106 kontroli (8,16%), 

- pozostała działalność usługowa – 90 kontroli (6,92%), 

- działalność profesjonalna – 51 kontroli (3,92%), 

- transport i gospodarka magazynowa – 48 kontroli (3,69%). 

Struktura zatrudnienia w zakładach kształtowała się w następujący sposób: 

- 955 kontroli (73,52%) w podmiotach, w których pracowało do 9 osób, 

- 288 kontroli (22,17%) w podmiotach, w których pracowało od 10 do 49 osób, 

- 45 kontroli (3,46%) w podmiotach, w których pracowało od 50 do 249 osób, 

- 11 kontroli (0,85%) w podmiotach, w których pracowało powyżej 250 osób. 

Kontrolą w zakresie legalności zatrudnienia objęto 7.426 osób. Z tej 

grupy 937 osób nielegalnie wykonywało pracę. Na tę liczbę składało się 80 

osób, które wykonywały pracę bez potwierdzenia na piśmie warunków zawartej 

umowy o pracę, 836 osób bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i 81 

bezrobotnych, którzy nie zawiadomili PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności pozarolniczej.  

W trakcie czynności kontrolnych ujawniono również inne przypadki nielegal-

nego zatrudnienia (dotyczące łącznie 50 osób). Stan prawny został przywrócony 
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jeszcze w trakcie kontroli, bez wydawania środków prawnych: czterem osobom po-

twierdzono na piśmie rodzaj i warunki zawartych umów o pracę, 47 osób zgłoszono 

do ubezpieczenia społecznego. 

Badaniem zagadnienia opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 12.526 

osób. Stwierdzono nieopłacenie składek na FP dla 1.749 osób (13,96% badanych). 

Łączna kwota nieopłaconych składek w 2019 r. wyniosła 328.052,61 zł. W trakcie 

kontroli inspektorzy pracy wyegzekwowali opłacenie składek na FP dla 1.640 osób 

na łączną kwotę 193.915,43 zł.  

Badaniem zagadnienia nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy 

objęto 11.699 osób. Stwierdzono nieopłacenie w terminie składek na FP w 2019 r. 

dla 2.536 osób (21,67%).  

Przyczyny występowania zjawisk niepożądanych od kilku lat w zasadzie są ta-

kie same, a sprowadzają się do:  

- chęci obniżenia kosztów działalności (wynagrodzeń i jego pochodnych: składek 

do ZUS, zaliczek na podatek dochodowy), co przekłada się na większe zyski 

przedsiębiorców, 

- dążenia do bycia bardziej konkurencyjnym w branży,  

- możliwości otrzymywania przez świadczących pracę dodatkowych należności 

z innych tytułów (np.: zasiłki, stypendia, dofinansowania, 500+), w związku z tym 

brak jest zainteresowania ze strony osób świadczących pracę potwierdzeniem 

legalnego jej wykonywania,  

- dążenia do ukrycia swoich dochodów przez osoby, na których ciążą różnego ro-

dzaju zobowiązania (alimenty, tytuły egzekucyjne), w konsekwencji chęci uniknię-

cia egzekucji poprzez ukrycie dochodów. 
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Tab. 1. Nieprawidłowości wg wielkości zatrudnienia 

Zatrudnienie 

Liczba osób Liczba bezro-
botnych, któ-
rzy nie zawia-
domili PUP 
o podjęciu za-
trudnienia, in-
nej pracy za-
robkowej lub 
pozarolniczej 
działalności  

objętych 
kontrolą le-
galności za-
trudnienia 

które świad-
czyły pracę 
nielegalnie 

brak lub nie-
terminowe po-
twierdzenie 
na piśmie ro-
dzaju i warun-
ków zawartej 
z pracowni-
kiem umowy 
o pracę 

brak lub nieter-
minowe zgło-
szenie do ubez-
pieczenia spo-
łecznego 

do 9 3279 497 58 425 57 

od 10 – 49   3453 380 18 354 24 

od 50 – 249  536 51 3 49 0 

250 i więcej 158 9 1 8 0 

OGÓŁEM  7426 937 80 836 81 

 

Tab.2. Nieprawidłowości wg formy własności  

Własność 

Liczba osób Liczba bezro-
botnych, któ-
rzy nie zawia-
domili PUP 
o podjęciu za-
trudnienia, in-
nej pracy za-
robkowej lub 
działalności 
pozarolniczej  

objętych 
kontrolą le-
galności za-
trudnienia 

które świad-
czyły pracę 
nielegalnie 

brak lub nie-
terminowe po-
twierdzenie 
na piśmie ro-
dzaju i warun-
ków zawartej 
z pracowni-
kiem umowy 
o pracę 

brak lub nieter-
minowe zgło-
szenie do ubez-
pieczenia spo-
łecznego 

Sektor publiczny 
ogółem, w tym: 

199 9 1 8 0 

państwowa 15 1 0 1 0 

samorządowa 184 8 1 7 0 

Sektor prywatny 
ogółem, w tym: 

7227 928 79 828 81 

prywatna krajowa 6627 859 78 763 78 

prywatna 
zagraniczna 

264 18 0 17 1 

prywatna mieszana 336 51 1 48 2 

OGÓŁEM  7426 937 80 836 81 
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Tab. 3. Nieprawidłowości wg PKD 

PKD 

Liczba osób Liczba bezro-
botnych, któ-
rzy nie zawia-
domili PUP 
o podjęciu za-
trudnienia, in-
nej pracy za-
robkowej lub 
pozarolniczej 
działalności  

objętych 
kontrolą 
legalno-
ści za-
trudnie-
nia 

które świad-
czyły pracę 
nielegalnie 

brak lub nie-
terminowe po-
twierdzenie 
na piśmie ro-
dzaju i warun-
ków zawartej 
z pracowni-
kiem umowy 
o pracę 

brak lub nieter-
minowe zgło-
szenie do ubez-
pieczenia spo-
łecznego 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 

206 35 5 28 5 

Górnictwo i wydobywa-
nie 

10 6 0 6 0 

Przetwórstwo przemy-
słowe 

1623 170 10 155 14 

Wytwarzanie energii 18 3 0 3 0 

Dostawa wody 17 0 0 0 0 

Budownictwo 832 120 21 93 18 

Handel, naprawy 2321 232 14 214 23 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

288 55 11 50 0 

Zakwaterowanie 
i usługi gastronomiczne 

660 123 6 112 12 

Informacja i komunika-
cja 

134 19 0 19 0 

Finanse i ubezpiecze-
nia 

48 4 0 4 0 

Obsługa rynku nieru-
chomości 

22 6 3 3 0 

Działalność profesjo-
nalna 

302 39 2 36 1 

Usługi administrowania 227 29 3 28 0 

Administracja publiczna 14 0 0 0 0 

Edukacja 186 39 3 35 2 

Opieka zdrowotna i po-
moc społeczna 

200 17 0 17 0 

Kultura, rozrywka i re-
kreacja 

72 4 0 2 2 

Pozostała działalność 
usługowa 

246 36 2 31 4 

OGÓŁEM  7426 937 80 836 81 
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2.2. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 279 kontroli w 267 podmiotach. 

Kontrolami objęli 1475 cudzoziemców. 

Największą liczbę kontroli przeprowadzono w branżach sklasyfikowanych jako: 

budownictwo (84 kontrole), przetwórstwo przemysłowe (63 kontrole), handel i na-

prawy (31 kontroli), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (30 kontroli), transport i 

gospodarka (23 kontrole).  

W trakcie kontroli inspektorzy pracy ujawnili 216 przypadków nielegal-

nego powierzenia pracy zarobkowej cudzoziemcom. Pracodawcy nielegalnie po-

wierzyli pracę stu dziewięćdziesięciu trzem obywatelom Ukrainy, jedenastu obywate-

lom Nepalu, sześciu obywatelom Gruzji, czterem obywatelom Kazachstanu i dwóm 

obywatelom Białorusi. Nie ujawniono stosowania przez powierzających pracę celo-

wych praktyk służących nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców, skutkujących 

nielegalnym powierzaniem pracy. Ujawnione nieprawidłowości polegały głównie 

na niedopełnieniu obowiązków formalnych przez podmiot powierzający pracę, 

jak też zatrudnianiu na warunkach innych niż wskazane w decyzjach zezwalają-

cych na pracę, tj. w znacznym przekroczeniu dopuszczalnej liczby godzin pracy, 

określonej w decyzjach zezwalających na pracę. 

Wzrost zatrudnienia cudzoziemców w województwie podkarpackim automa-

tycznie skutkował wzrostem liczby cudzoziemców, w stosunku do których ujawniono 

nielegalne powierzenie pracy (w 2018 roku ujawniono 80 przypadków nielegalnego 

zatrudnienie cudzoziemców).  

W 2019 roku ponownie stwierdzono tendencję wzrostową w zatrudnianiu i po-

wierzaniu pracy cudzoziemcom – pracownikom wykwalifikowanym, specjalistom pra-

cującym za wynagrodzeniem przewyższającym stawkę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę. 

W 2019 roku zauważalny był wzrost wniosków o wydanie zezwoleń na pracę 

oraz jednolitych zezwoleń na pracę i pobyt, jak również wzrost zainteresowania za-

trudnianiem cudzoziemców na podstawie umów cywilnoprawnych, głównie umów zle-

cenia. 
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W trakcie kontroli prowadzonych w 2019 roku nie ujawniono przypadków wy-

konywania pracy przez cudzoziemców przebywających nielegalnie na terytorium RP. 

Nowe rozwiązania prawne w sprawie zezwoleń na pracę sezonową i oświad-

czeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi nie wniosły znaczących zmian w zakresie 

specyfiki zatrudniania cudzoziemców w podkarpackich firmach. W dalszym ciągu 

podstawową forma zatrudnienia (przynajmniej w początkowej jej fazie) jest rejestro-

wane w PUP oświadczenie, a następnie zezwolenie na pobyt i pracę lub tradycyjne 

zezwolenie na pracę.  

W roku 2019 podobnie jak i w latach ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Rzeszowie w zakresie kontroli cudzoziemców ściśle współpracował z Bieszczadz-

kim Oddziałem Straży Granicznej. Współpraca ta opiera się na wymianie informacji 

oraz na prowadzeniu wspólnych kontroli. 

Tab. 1. Nieprawidłowości wg obywatelstwa 

Obywatelstwo 

Liczba  
cudzoziemców 

w tym stwierdzono 

objętych 
kontrolą 

niele-
galne 
wykony-
wanie 
pracy 

niele-
galny 
pobyt 

podstawa 
pobytu nie 
uprawnia 
do pracy 

brak ze-
zwolenia 
na pracę 

praca na in-
nym stano-
wisku lub 
warunkach 

brak zawar-
cia umów 
w formie pi-
semnej 

ALBANIA 1 0 0 0 0 0 0 

AUSTRALIA 1 0 0 0 0 0 0 

BANGLADESZ 5 0 0 0 0 0 0 

BRAZYLIA 1 0 0 0 0 0 0 

BIAŁORUŚ 14 2 0 0 0 1 1 

CHINY 5 0 0 0 0 0 0 

EGIPT 2 0 0 0 0 0 0 

GRUZJA 23 6 0 0 0 6 0 

INDIA 1 0 0 0 0 0 0 

KAZACHSTAN 10 4 0 0 0 4 0 

MAROKO 1 0 0 0 0 0 0 

MOŁDOWA 5 0 0 0 0 0 0 

MACEDONIA 1 0 0 0 0 0 0 

MEKSYK 2 0 0 0 0 0 0 

NEPAL 11 11 0 0 0 11 0 

ROSJA 4 0 0 0 0 0 0 

TADŻYKISTAN 1 0 0 0 0 0 0 

TUNEZJA 1 0 0 0 0 0 0 

TURCJA 3 0 0 0 0 0 0 

UKRAINA 1363 193 0 11 26 163 8 

UGANDA 10 0 0 0 0 0 0 

USA 4 0 0 0 0 0 0 

UZBEKISTAN 2 0 0 0 0 0 0 
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Brak możliwo-
ści ustalenia 

4 0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 1475 216 0 11 26 185 9 

 

Tab. 2. Nieprawidłowości wg wielkości zatrudnienia 

Zatrudnienie 

Liczba cudzoziemców w tym stwierdzono 

objętych 
kontrolą 

nielegalne 
wykonywa-
nie pracy 

niele-
galny po-
byt 

podstawa 
pobytu nie 
uprawnia 
do pracy 

brak ze-
zwolenia 
na pracę 

praca na 
innym 
stanowi-
sku lub 
warun-
kach 

brak zawar-
cia umów 
w formie pi-
semnej 

do 9 121 26 0 6 11 15 6 

od 10 – 49   100 10 0 2 3 7 0 

od 50 – 249  57 9 0 0 2 7 0 

250 i więcej 37 4 0 0 0 4 0 

OGÓŁEM  315 49 0 8 16 33 6 

 

Tab. 3. Nieprawidłowości wg form własności 

Własność 

Liczba cudzoziemców w tym stwierdzono 

objętych 
kontrolą 

nielegalne 
wykonywa-
nie pracy 

niele-
galny po-
byt 

pod-
stawa 
pobytu 
nie 
uprawnia 
do pracy 

brak ze-
zwolenia 
na pracę 

praca na 
innym 
stanowi-
sku lub 
warun-
kach 

brak za-
warcia 
umów 
w formie 
pisemnej 

Sektor publiczny, 
w tym:    

5 0 0 0 0 0 0 

państwowa 2 0 0 0 0 0 0 

samorządowa 3 0 0 0 0 0 0 

Sektor prywatny, w 
tym:  

310 49 0 8 16 33 6 

prywatna  
krajowa 

226 37 0 8 15 22 6 

prywatna  
zagraniczna 

48 7 0 0 0 7 0 

prywatna  
mieszana 

36 5 0 0 1 4 0 

OGÓŁEM  315 49 0 8 16 33 6 
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Tab. 4. Nieprawidłowości wg PKD 

PKD 

Liczba cudzoziem-
ców 

w tym stwierdzono 

objętych 
kontrolą 

niele-
galne 
wykony-
wanie 
pracy 

niele-
galny po-
byt 

pod-
stawa 
pobytu 
nie 
uprawnia 
do pracy 

brak ze-
zwolenia 
na pracę 

praca na 
innym 
stanowi-
sku lub 
warun-
kach 

brak za-
warcia 
umów w 
formie pi-
semnej 

Rolnictwo, leśnic-
two, łowiectwo 

11 3 0 0 0 0 0 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

314 10 0 1 1 9 1 

Wytwarzanie ener-
gii 

3 0 0 0 0 0 0 

Dostawa wody 5 0 0 0 0 0 0 

Budownictwo 560 108 0 3 12 96 2 

Handel , naprawy 114 8 0 3 5 1 0 

Transport i gospo-
darka magazy-
nowa 

112 3 0 0 1 3 0 

Zakwaterowanie i 
usługi gastrono-
miczne 

133 42 0 4 3 39 2 

Informacja i komu-
nikacja 

19 1 0 0 0 0 1 

Obsługa rynku nie-
ruchomości 

6 3 0 0 3 0 3 

Działalność profe-
sjonalna 

15 3 0 0 1 2 0 

Usługi administro-
wania 

143 34 0 0 0 34 0 

Edukacja 24 0 0 0 0 0 0 

Opieka zdrowotna 
i pomoc społ. 

6 0 0 0 0 0 0 

Kultura, rozrywka 
i rekreacja 

1 0 0 0 0 0 0 

Pozostała działal-
ność usługowa 

9 1 0 0 0 1 0 

OGÓŁEM 1475 216 0 11 26 185 9 

2.3. Agencje zatrudnienia  

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 25 kontroli w 25 podmiotach 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej. 

Siedem kontroli przeprowadzono w związku z rozpoznawaniem skarg złożonych do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie (w tym jednej skargi złożonej przez 

cudzoziemca). Jedną kontrolę przeprowadzono na podstawie przekazanej przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego informacji o zaległościach agencji zatrud-

nienia w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. 
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Nie ujawniono przypadków prowadzenia usług agencji zatrudnienia bez uzy-

skania wymaganego certyfikatu. 

Podczas kontroli najczęściej stwierdzano naruszenia przepisów ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i polegały one 

w szczególności na: 

- niepodawaniu przez siedem agencji zatrudnienia numeru certyfikatu na doku-

mentach prowadzonych w związku z wykonywaniem usług agencji zatrudnienia, 

- nieprzekazywaniu, nieterminowym przekazywaniu lub przekazywaniu przez 

sześć agencji marszałkowi województwa nieprawidłowej informacji (niezgodnej z 

danymi ustalonymi w czasie kontroli) o działalności agencji zatrudnienia za lata 

poprzednie, 

- nieopłaceniu przez jedną agencję składek na Fundusz Pracy i nieterminowym 

opłacaniu składek przez cztery agencje, 

- niepoinformowaniu przez trzy agencje marszałka województwa o zmianie danych 

objętych wnioskiem o wpis do rejestru agencji zatrudnienia. 

W toku kontroli stwierdzano również nieprawidłowości dotyczące kierowania 

osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. Polegały one w szczegól-

ności na: 

- nieprawidłowej treści umów zawartych przez pięć agencji zatrudnienia, dotyczą-

cych skierowania do pracy za granicą do pracodawcy zagranicznego, z osobami 

kierowanymi oraz z pracodawcami zagranicznymi, 

- nieprowadzeniu przez trzy agencje, w związku z wykonywaniem usług pośrednic-

twa pracy do pracy za granicą do pracodawców zagranicznych, wykazu osób 

skierowanych do pracy za granicą oraz wykazu podmiotów zagranicznych, do 

których kierowane są osoby do pracy. 

W 2019 r. żadna z kontrolowanych agencji nie naruszyła obowiązku przekazy-

wania osobom kierowanym do pracy za granicą informacji o ponoszonych przez nich 

kosztach, a związanych ze skierowaniem oraz wykonywaniem przez nich pracy za 

granicą. Ponadto nie stwierdzono przypadków pobierania nienależnych opłat od osób 

kierowanych do pracy za granicą do pracodawców zagranicznych, ani przypadków 
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nieprzestrzegania obowiązku posiadania przez agencje zatrudnienia lokalu, w którym 

są świadczone usługi. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: 

a) według inspektorów pracy: 

- niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych i innych ustaw regulujących zasady prowadzenia agencji za-

trudnienia; 

- bagatelizowanie przez osoby odpowiedzialne za wykonywanie usług agencji 

zatrudnienia (głównie pośrednictwa pracy) obowiązków dotyczących prawidło-

wego prowadzenia wymaganej dokumentacji, w tym umów zawieranych z oso-

bami kierowanymi do pracy za granicą oraz z pracodawcami zagranicznymi 

oraz wykazów podmiotów zagranicznych i osób kierowanych, 

- bagatelizowanie odpowiedzialności za naruszenie przepisów (nie jest znana 

wysokość kar za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i insty-

tucjach rynku pracy), 

- pozorna łatwość rozpoczęcia wykonywania działalności agencji zatrudnienia - 

często osoby rozpoczynające działalność gospodarczą pozostają w błędnym 

przekonaniu, że do prowadzenia agencji zatrudnienia wystarczy tylko uzyska-

nie wpisu do rejestru tych agencji, 

- brak ustawowego wymogu posiadania jakiegokolwiek przygotowania w zakre-

sie prowadzenia takich usług przed dokonaniem wpisu do rejestru, jak i w 

ewentualnym określonym czasie po podjęciu takiej działalności (dawny obo-

wiązek posiadania odpowiedniego wykształcenia przez osoby wykonujące w 

agencji niektóre z usług), 

- powielanie tych samych błędów przy wykonywaniu usług w każdym roku, 

b) według podmiotów kontrolowanych: 

- brak możliwości uzyskania wiedzy w zakresie sposobu wykonywania i doku-

mentowania oferowanych usług agencji zatrudnienia, zdefiniowanych w usta-

wie o promocji (nie można uzyskać wiedzy w zakresie zasad prowadzenia 

usług agencji zatrudnienia od jednego organu), 
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- duże koszty prowadzenia działalności gospodarczej. 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli realizowanych w roku 2019 

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie skierował do Marszałka Województwa Pod-

karpackiego trzy powiadomienia o naruszeniu zasad wykonywania usług agencji za-

trudnienia, w tym dotyczących wykonywania usług pośrednictwa pracy w zakresie 

kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W dwóch przy-

padkach powiadomienia stanowiły podstawę do wszczęcia przez Marszałka Woje-

wództwa Podkarpackiego postępowań o wykreślenie wskazanych w zawiadomie-

niach podmiotów z rejestru agencji zatrudnienia. Jedno z tych postępowań zakoń-

czyło się wykreśleniem podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia. W drugim postępo-

waniu – po złożeniu przez podmiot odpowiedzialny wyjaśnień i usunięciu wskaza-

nych w powiadomieniu naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia – Mar-

szałek Województwa Podkarpackiego wydał decyzję o umorzeniu postępowania. 

2.4. Agencje pracy tymczasowej 

W roku 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w 10 podmiotach 

prowadzących działalność w zakresie agencji pracy tymczasowej. Trzy kontrole prze-

prowadzono w związku z rozpoznawaniem skarg złożonych do Okręgowego Inspek-

toratu Pracy w Rzeszowie. Jedną kontrolę przeprowadzono na podstawie informacji 

przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Dwie kontrole przeprowa-

dzono na wniosek Straży Granicznej. 

Nie stwierdzono przypadków nielegalnego prowadzenia działalności agencji 

pracy tymczasowej, tj. działalności polegającej na zatrudnianiu obywateli Rzeczypo-

spolitej Polskiej w charakterze pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracow-

ników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na 

rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – na zasadach określonych 

w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ponadto nie stwierdzono 

przypadków stosowania outsourcingu (leasingu, podwykonawstwa) jako formy zastę-

powania pracy tymczasowej. 

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych: 
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- niedokonanie przez cztery agencje pracy tymczasowej i pracodawców użyt-

kowników wszystkich wymaganych uzgodnień, o których mowa w art. 9 ust. 1 

w/w ustawy, 

- niedokonanie przez dwie agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkow-

ników wszystkich wymaganych uzgodnień, o których mowa w art. 9 ust. 3 w/w 

ustawy, 

- nieprzekazanie przez dwie agencje pracy tymczasowej pracownikom tymcza-

sowym informacji umożliwiającej im bezpośredni kontakt z przedstawicielami 

agencji pracy tymczasowej, 

- niedokonanie przez dwie agencje pracy tymczasowej ustaleń łącznego okresu 

pracy dotychczas wykonywanej przez osobę, której ma być powierzone wyko-

nywanie pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, 

- niewydanie lub nieterminowe wydanie przez dwie agencje pracy tymczasowej 

osobom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie 

umowy prawa cywilnego zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania 

pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, 

- nieterminowe wydawanie przez dwie agencje pracy tymczasowej pracowni-

kom tymczasowym świadectw pracy dotyczących łącznego zakończonego 

okresu zatrudnienia w agencji, 

- nieprzekazanie przez jedną agencję pracy tymczasowej osobom kierowanym 

do pracy tymczasowej, przed zawarciem umowy o pracę tymczasową, infor-

macji o uzgodnieniach dokonanych z pracodawcą użytkownikiem, o których 

mowa w art. 9 i 10 ustawy, 

- błędne sporządzanie przez jedną agencję pracy tymczasowej umów o pracę 

tymczasową. 

 w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

- w jednej agencji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przekazywania do 

marszałka województwa informacji z działalności agencji, 
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- w jednej agencji stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przekazywania do 

marszałka województwa informacji o zmianie danych objętych wnioskiem 

o wpis do rejestru, 

- w jednej agencji stwierdzono przypadki nieterminowego opłacania składek na 

Fundusz Pracy, 

- w jednej agencji stwierdzono przypadki nieterminowego zgłaszania pracowni-

ków tymczasowych do ubezpieczenia społecznego. 

Stan przestrzegania przez agencje pracy tymczasowej przepisów o za-

trudnianiu pracowników tymczasowych wydaje się ulegać poprawie. Powyższa 

ocena dotyczy zarówno przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, jak i przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymcza-

sowych.  Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości miały charakter czysto formalny 

– ich niedopełnienie nie pozbawiało pracowników tymczasowych uprawnień, ani nie 

stwarzało sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Z aprobatą należy ocenić zmiany wprowadzone w ustawie o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy. W szczególności racjonalne było wprowadzenie ob-

owiązku posiadania przez agencje zatrudnienia dwóch certyfikatów, gdyż w większo-

ści przypadków prowadzenie agencji pracy tymczasowej staje się wyodrębnioną 

działalnością, regulowaną odrębnymi i specyficznymi przepisami określającymi spo-

sób prowadzenia tej usługi. 

Pozytywnie należy również ocenić też zmianę przepisów nakładającą na 

agencje zatrudnienia obowiązek posiadania lokalu, w których świadczą usługi. Ta 

zmiana nie tylko ułatwiła prowadzenie czynności kontrolnych, ale bardzo znacząco, o 

ile nie całkowicie, ograniczyła możliwość prowadzenia działalności przez agencje ko-

rzystające z usług tzw. biura wirtualnego. 

Według przedsiębiorców przyczyn wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowo-

ści należy upatrywać w: 

- niejasnych i nieprecyzyjnych definicjach zawartych w ustawie o zatrudnieniu pra-

cowników tymczasowych, co prowadzi do błędnej ich interpretacji, a w konse-

kwencji do błędów w umowach zawieranych pomiędzy pracodawcą użytkowni-

kiem a agencją pracy tymczasowej, 
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- dużej konkurencji między agencjami i podejmowaniem się współpracy z praco-

dawcami użytkownikami, którzy traktują agencje jedynie jako dostawcę pracowni-

ków tymczasowych, 

- braku ogólnie dostępnych informacji na temat podziału obowiązków pomiędzy 

pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej. 

 W ocenie inspektorów pracy przyczynami ujawnionych w czasie kontroli 

nieprawidłowości były: 

- niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tym-

czasowych i innych ustaw dotyczących prowadzenia agencji zatrudnienia, 

- niska świadomości obowiązków ciążących na agencji pracy tymczasowej oraz 

konsekwencjach prawnych związanych z ich nierealizowaniem, 

- chęć uproszczenia obowiązujących procedur poprzez unikanie uzgodnień na pi-

śmie na rzecz uzgodnień ustnych, 

- w przypadku agencji prowadzonych przez cudzoziemców – słaba znajomość ję-

zyka polskiego skutkująca niewłaściwą interpretacją lub wręcz zrozumieniem 

przepisów prawa. 

2.5. Agencje pracy tymczasowej w zakresie zatrudniania i kierowania do wy-

konywania pracy tymczasowej cudzoziemców z państw spoza UE 

W roku 2019 przeprowadzono 6 kontroli agencji pracy tymczasowej w zakresie 

zatrudniania i kierowania do wykonywania pracy tymczasowej cudzoziemców z pań-

stw spoza UE. Wszystkie kontrolowane agencje posiadały wymagany certyfikat na 

prowadzenie działalności w zakresie agencji pracy tymczasowej. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wpłynęły trzy skargi obejmu-

jące swoim zakresem zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników tymcza-

sowych, z których dwie zostały złożone przez cudzoziemców. W wyniku rozpoznania 

tych skarg czynności kontrolne zostały przeprowadzone w trzech podmiotach. Dwie 

kontrole zostały przeprowadzone na podstawie informacji przekazanej przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 

W wyniku czynności kontrolnych sprawdzono prawidłowość zatrudnienia 142 

pracowników tymczasowych będących obywatelami Ukrainy, Gruzji, Nepalu i Ka-

zachstanu. 
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Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości: 

 w zakresie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczaso-

wych (Dz.U. z 2019r poz. 1563): 

- trzy agencje pracy tymczasowej nie dokonały na piśmie wszystkich uzgodnień 

wymaganych art. 9 ust. 1 w/w ustawy, 

- w trzech agencjach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sporządzania 

umów o pracę tymczasową, 

- trzy agencje nie wydały pracownikom tymczasowym zatrudnionym na podsta-

wie umów prawa cywilnego zaświadczeń potwierdzających okres wykonywa-

nia pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika, 

- trzy agencje pracy tymczasowej nie przekazały osobom kierowanym do pracy 

tymczasowej – przed zawarciem umowy o pracę tymczasową – informacji 

o uzgodnieniach dokonanych z pracodawcą użytkownikiem, o których mowa 

w art. 9 i 10 w/w ustawy, a jedna przekazała niepełną informację, 

- trzy agencje pracy tymczasowej nie przekazały osobom kierowanym do pracy 

tymczasowej informacji umożliwiających im bezpośredni kontakt z przedstawi-

cielami agencji, 

- dwie agencje pracy tymczasowej nie uzyskały na piśmie informacji o wysoko-

ści wynagrodzenia za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracow-

nikowi tymczasowemu oraz informacji o warunkach bhp dotyczących wykony-

wania pracy tymczasowej, 

- dwie agencje pracy tymczasowej nie ustaliły w umowach zakresu przejęcia 

przez pracodawcę użytkownika obowiązków innych niż określone w art. 9 

ust. 2a w/w ustawy. 

 w zakresie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy: 

- w trzech agencjach stwierdzono nieterminowe odprowadzanie składek na 

Fundusz Pracy. 
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Stan przestrzegania przepisów przez kontrolowane agencje pracy tym-

czasowej ulega corocznie poprawie, zarówno w zakresie przestrzegania przepi-

sów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak i ustawy o zatrud-

nianiu pracowników tymczasowych. Ma to związek z wprowadzonymi w ostatnim 

czasie zmianami w przepisach regulujących działanie agencji pracy tymczasowej i 

dążeniem do poprawy przestrzegania przepisów w prowadzonej działalności. Znowe-

lizowane przepisy stawiają wobec agencji zatrudnienia wyższe wymagania. Ponadto 

świadomość zatrudniania cudzoziemców, a co za tym idzie, zwiększenie prawdopo-

dobieństwa kontroli ze strony PIP lub Straży Granicznej powoduje, iż część agencji 

pracy tymczasowej, podejmuje starania, by dostosować się do obowiązujących prze-

pisów.  

W dalszym ciągu najwięcej i najpoważniejsze nieprawidłowości ujawnia 

się w czasie kontroli w podmiotach, których właścicielami są obywatele Ukra-

iny lub wspólnie obywatele Polski i Ukrainy. Dotyczą one zarówno prowadzenia 

agencji zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, jak i prawa pracy. Występowanie 

naruszeń w tych agencjach ma związek z nieznajomością przepisów, brakiem wy-

starczającego zaplecza technicznego i ludzkiego oraz maksymalnym nastawieniem 

agencji na zysk. Pewną rolę odgrywa również fakt, iż osoby takie mogą uniknąć od-

powiedzialności, opuszczając teren RP. 

Zaostrzenie przepisów powoduje również, iż cześć agencji pracy tymczasowej, 

szczególnie tych prowadzonych przez obywateli polskich, ogranicza swoją działal-

ność jedynie do zatrudniania obywateli polskich, w celu uniknięcia stosowania przepi-

sów o zatrudnianiu cudzoziemców. Z kolei podmioty prowadzone przez cudzoziem-

ców rezygnują z prowadzenia działalności w formie agencji zatrudnienia, a podejmują 

prowadzenie działalności usługowej, zatrudniając cudzoziemców bezpośrednio we 

własnych firmach. 

2.6. Pracodawcy użytkownicy 

W roku 2019 przeprowadzono 13 kontroli w podmiotach zatrudniających pra-

cowników tymczasowych. Nieprawidłowości stwierdzono u 11 pracodawców użyt-

kowników. 
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Na podstawie wyników kontroli prowadzonych w latach ubiegłych można 

stwierdzić, iż przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnie-

niu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 594 z późn. zm.) przez 

pracodawców użytkowników ulega stałej poprawie. Również w 2019 roku odno-

towano spadek liczby stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności w zakresie 

ciężaru gatunkowego naruszeń. W dużej mierze stwierdzono uchybienia formalne 

niemające bezpośredniego wpływu na zatrudnienie pracowników tymczasowych i ich 

uprawnienia. 

Najczęściej naruszano art. 9 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczaso-

wych (naruszenia tego artykułu stwierdzono u 8 pracodawców użytkowników), tj.: 

- pięciu pracodawców użytkowników nie przekazało na piśmie agencji pracy tym-

czasowej informacji o wysokości wynagrodzenia za pracę, której wykonywanie 

ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu oraz informacji o warunkach 

bhp dotyczących wykonywania pracy tymczasowej, 

- czterech pracodawców użytkowników nie uzgodniło na piśmie z agencją pracy 

tymczasowej wszystkich danych wymaganych art. 9 ust. 1 w/w ustawy, 

- trzech pracodawców użytkowników nie dokonało z agencją pracy tymczasowej 

uzgodnień na piśmie, o których mowa w art. 9 ust. 3 w/w ustawy, głównie nie 

ustalano strony ponoszącej ewentualne koszty podróży służbowych, 

- jeden pracodawca użytkownik nie złożył agencji pracy tymczasowej oświadcze-

nia o nieprowadzeniu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, praco-

dawca jednak nie dokonywał takich zwolnień. 

Naruszenia przepisów art. 9 w/w ustawy mają swoją genezę w dążeniu agen-

cji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika do uproszczenia procedur związa-

nych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych i wykorzystywania nowoczesnych 

środków łączności, pozwalających na dokonywanie ustnych ustaleń (bez dodatko-

wych potwierdzeń). W ocenie pracodawców użytkowników upraszcza to i przyspie-

sza procedurę pozyskiwania pracowników tymczasowych, a z drugiej strony zauwa-

żalna jest niechęć agencji pracy tymczasowej do nadmiernego „nakładania obowiąz-

ków” i ich egzekwowania od pracodawcy użytkownika, gdyż zawsze może on zmienić 

agencję pracy tymczasowej na inną. 
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Często pojawiającą się nieprawidłowością, wynikająca ze zmiany ustawy o za-

trudnieniu pracowników tymczasowych, były naruszenia art. 14a. Stwierdzono je 

w trakcie kontroli u 7 pracodawców użytkowników. Co prawda, tylko w jednym przy-

padku pracodawca użytkownik nie prowadził ewidencji pracowników tymczasowych, 

lecz w pozostałych przypadkach ewidencja była prowadzona w taki sposób, iż nie 

można było zidentyfikować w sposób jednoznaczny pracownika tymczasowego lub 

też okresu jego zatrudnienia. Przyczyny występowania tej nieprawidłowości należy 

upatrywać w braku świadomości, jak ważna jest ta ewidencja dla pracodawcy użyt-

kownika i do czego może doprowadzić nierzetelne jej prowadzenie. Pracodawcy 

użytkownicy po uświadomieniu, że na podstawie tej ewidencji ustala się okres zatrud-

nienia pracownika tymczasowego, którego przekroczenie przez pracodawcę użyt-

kownika jest wykroczeniem, z większym zrozumieniem podchodzili do konieczności 

prowadzenia ewidencji zatrudnienia pracowników tymczasowych i nie traktowali już 

tego obowiązku jako kolejnego, który „nie wiadomo czemu ma służyć”. 

Stwierdzono też, iż trzech pracodawców użytkowników nie powiadomiło orga-

nizacji związkowej o zamiarze powierzenia pracy pracownikom tymczasowym, zaś 

jeden pracodawca użytkownik nie prowadził ewidencji czasu pracy pracowników tym-

czasowych. 

Kolejną grupą nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli u pracodaw-

ców użytkowników (chociaż podkreślić należy, iż w porównaniu do lat poprzednich 

odnotowywany jest ich spadek) są naruszenia przepisów o czasie pracy. Uchybienia 

stwierdzono u trzech pracodawców użytkowników. Jeden z nich zatrudniał dwukrot-

nie w tej samej dobie pracowniczej jednego pracownika. W pozostałych dwóch przy-

padkach poza stwierdzeniem dwukrotnego zatrudnienia w dobie roboczej stwier-

dzono również niezapewnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyję-

tym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Naruszenie tych przepisów wynikało przede 

wszystkim z braku świadomości, że za przestrzeganie tych obowiązków odpowiada 

pracodawca użytkownik i na nim spoczywa obowiązek ustalenia rozkładu czasu 

pracy pracownika tymczasowego. 

W trakcie czynności kontrolnych ujawniono powierzenie pracy tymczasowej 

ośmiu pracownikom tymczasowym (z czterdziestu pięciu pracowników, którym była 
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powierzana praca tymczasowa) przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 36 mie-

sięcy od rozpoczęcia pracy u kontrolowanego pracodawcy użytkownika. Jak wynika 

z ustaleń poczynionych przez inspektora pracy oraz wyjaśnień złożonych przez pra-

codawcę użytkownika, przyczyny powstania opisanej nieprawidłowości były dwojakie. 

Z jednej strony był to sposób prowadzenia rejestru pracowników tymczasowych, z 

drugiej zaś była to nieznajomość przepisów i niezaliczenie do okresu 18 miesięcy 

okresu przebywania pracownika tymczasowego na zwolnieniu lekarskim w związku z 

chorobą. Zakład powierzał pracę tymczasową znacznej liczbie pracowników tymcza-

sowych w sezonie produkcji lodów, w zakładzie występowała więc znaczna rotacja 

pracowników tymczasowych. W rejestrze pracowników tymczasowych odnotowy-

wane było imię i nazwisko pracownika tymczasowego oraz czas trwania aktualnej 

umowy. Kolejna zawarta umowa nie była dopisywana do pracownika tymczasowego 

już wpisanego do rejestru lecz był on ponownie wpisywany wraz z okresem trwania 

kolejnej umowy. Taki sposób prowadzenia ewidencji pracowników tymczasowych po-

wodował  generowanie bardzo dużej liczby „rekordów”, które należało sprawdzić przy 

zawieraniu kolejnej umowy z pracownikiem tymczasowym. Ponadto spowodowało to 

pomyłkę w zliczaniu okresów zatrudnienia, która w konsekwencji doprowadziła do 

powstania przekroczenia maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej. 

Jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie 

ujawniono bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników tymczasowych, 

ujawniono jedynie uchybienia o charakterze porządkowym. 

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono zatrudniania pracowników 

tymczasowych w warunkach niezgodnych z definicją pracy tymczasowej, zawartą 

w art. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, jak również przy-

padków zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebez-

piecznych, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu 

pracy, oraz przy pracach, o których mowa w art. 8 pkt 2 – 4 ustawy o zatrudnieniu 

pracowników tymczasowych. Nie stwierdzono też przypadków traktowania pracowni-

ków tymczasowych w sposób mniej korzystny w zakresie warunków pracy i innych 

warunków zatrudnienia, w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi u pracodawcy 

użytkownika.  
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IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA. BEZPIECZEŃSTWO 

PRACY. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W 2019 roku inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny stu trzy-

dziestu czterech wypadków przy pracy (dziesięciu indywidualnych wypadków 

śmiertelnych, dwudziestu trzech indywidualnych wypadków ciężkich, dziewięćdzie-

sięciu dwóch indywidualnych wypadków powodujących czasową niezdolność do 

pracy oraz dziewięciu zbiorowych wypadków przy pracy; w wypadkach zbiorowych 

poszkodowanych zostało dwadzieścia jeden osób, w tym jedna śmiertelnie, a dwa-

dzieścia doznało lżejszych obrażeń).  

Spośród wypadków przy pracy zbadanych w roku 2019: 115 wypadków zgło-

szono do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w 2019 roku, 18 wypadków 

zgłoszono pod koniec roku 2018, jeden wypadek zgłoszono w 2016 r. (miał on miej-

sce na terenie Niemiec; oczekiwano na dokumentację związaną z wypadkiem przy 

pracy, o którą wnioskowano w ramach współpracy międzynarodowej). 

Tab. 1. Liczba wypadków przy pracy, liczba poszkodowanych 

Rok 

Liczba wypadków zbadanych, w tym: Liczba poszkodowanych, w tym: 

ogółem śmiertelny ciężki zbiorowy lekki ogółem śmierć 
ciężkie uszko-
dzenie ciała 

lekkie 
uszkodzenie 
ciała 

2019 134 10 23 9 92 146 11 23 112 

2018 160 20 43 3 94 164 20 45 99 

Tab. 2. Poszkodowani w wypadkach zbiorowych 

Rok ogółem 

Skutek wypadku 

śmierć 
ciężkie uszko-
dzenie ciała 

lekkie 
uszkodzenie 
ciała 

2019 21 1 0 20 

2018 7 0 2 5 

W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zgłoszono 

dziesięć wypadków przy pracy komunikacyjnych, w wyniku których poszkodowanych 

zostało osiemnaście osób (dwie śmiertelnie, jedna ciężko, piętnaście doznało lżej-

szych obrażeń). Dziewięć wypadków komunikacyjnych zostało uznanych za wypadki 

przy pracy, postępowanie powypadkowe dotyczące jednego wypadku jest jeszcze w 

toku. Inspektorzy pracy nie ustalali okoliczności i przyczyn ww. komunikacyjnych wy-

padków przy pracy.  
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W 2019 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zgłoszono 

także trzydzieści trzy nagłe przypadki medyczne, z których trzydzieści jeden spowo-

dowało śmierć pracownika, jeden spowodował ciężkie obrażenia, a jeden – lekkie ob-

rażenia. Decyzją Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie inspektorzy pracy zo-

stali wyznaczeni do ustalenia okoliczności i przyczyn dziewięciu nagłych przypadków 

medycznych. Ze wszystkich zgłoszonych w 2019 r. trzydziestu trzech nagłych przy-

padków medycznych cztery zostały uznane przez zespoły powypadkowe za wypadki 

przy pracy. 

W 2019 roku w OIP w Rzeszowie zbadano trzy zdarzenia potencjalnie wypad-

kowe oraz sześć wypadków osób, które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu 

(dwa wypadki indywidualne śmiertelne, dwa wypadki indywidualne powodujące cięż-

kie obrażenia ciała oraz dwa wypadki indywidualne, w wyniku których poszkodowani 

doznali lekkich obrażeń). 

Analizując wypadki przy pracy zbadane przez inspektorów pracy w 2019 

r. należy stwierdzić, że po raz kolejny największa liczba wypadków przy pracy, 

w szczególności śmiertelnych, miała miejsce podczas wykonywania prac bu-

dowlanych. W 2019 roku inspektorzy pracy zbadali dwadzieścia jeden wypadków 

przy pracach budowlanych, w tym trzy śmiertelne, cztery ciężkie i czternaście lekkich. 

Jednakże porównując liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym w tej branży do da-

nych z roku 2018, da się zauważyć znaczną poprawę – w 2018 r. inspektorzy pracy 

ustalali okoliczności i przyczyny aż ośmiu śmiertelnych wypadków przy wykonywaniu 

prac budowlanych. 

Podobnie jak w latach poprzednich powtarzającym się wydarzeniem będącym 

odchyleniem od stanu normalnego, powodującym śmierć czy ciężki uraz, był upadek 

z wysokości na niższy poziom. 

Dominującymi przyczynami wypadków zaistniałych na budowach, w szczegól-

ności śmiertelnych, były: 

- brak skutecznych środków chroniących przed upadkiem z wysokości – brak lub  

nieprawidłowe bariery ochronne, niestosowanie środków ochrony indywidualnej 

(szelek bezpieczeństwa), 
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- eksploatacja rusztowań niezgodnych z przepisami – brak lub niepełne bariery 

ochronne, niepełne pomosty robocze, brak pionów komunikacyjnych, montaż 

rusztowań przez osoby nieuprawnione, 

- brak nadzoru nad wykonywanymi pracami, szczególnie nad pracami niebez-

piecznymi, ze strony kierownika budowy, kierownika robót czy innych osób spra-

wujących nadzór nad wykonywanymi pracami, 

- tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznego wykonywania pracy przez osoby 

sprawujące nadzór. 

Przykład wypadku przy pracy w budownictwie 

W dniu zdarzenia dwóch pracowników otrzymało polecenie wykonania izolacji 

dachu płaskiego na budowie budynku przedszkola. Prace polegały na zgrzewaniu 

i zakotwieniu izolacji z papy. W jednym z narożników dachu znajdował się otwór 

klapy dymowej, o wymiarach 1,95 m x 1,95 m. Otwór zabezpieczony był dwoma pły-

tami OSB o wymiarach 2,50 m x 1,25 m i grubości 19 mm, przykręconymi wkrętami 

metalowymi. Podczas układania izolacji w okolicy tego otworu pracownicy odkręcili i 

przesunęli płyty OSB, pozostawiając niezabezpieczoną część otworu – ok. 1,5 m. 

Układając izolację przy otworze klapy dymowej, jeden z pracowników podgrzewał łą-

czenie izolacji przy użyciu palnika gazowego, a drugi pracownik dociskał miejsce łą-

czenia izolacji. Pracownik podgrzewający izolację, cofając się, spadł poprzez nieza-

bezpieczony otwór na posadzkę betonową (z wysokości ok. 7,5 m) i poniósł śmierć 

na miejscu. 

  
Niezabezpieczony otwór klapy dymowej oraz 
nieprawidłowe balustrady ochronne przy krawę-
dzi dachu 

Nieprawidłowe balustrady ochronne przy krawę-
dzi dachu, brak poręczy pośrednich 
 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

- brak skutecznych środków chroniących poszkodowanego przed upadkiem z wy-

sokości – poszkodowany nie był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości 
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środkami ochrony zbiorowej (bariery) ani środkami ochrony indywidualnej (szelki 

bezpieczeństwa), 

- brak właściwego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi (prace na 

wysokości) – w dniu wypadku na terenie budowy brak było nadzoru ze strony kie-

rownika budowy, natomiast kierownik robót opuścił teren budowy, udając się do 

siedziby firmy,  

- lekceważenie zagrożenia i nieostrożność poszkodowanego, polegające na od-

kręceniu płyt zabezpieczających otwór klapy dymowej oraz niezastosowaniu in-

nego zabezpieczenia otworu, 

- brak zapoznania pracowników wykonujących prace izolacyjne na dachu (prace 

na wysokości) z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, 

- dopuszczenie poszkodowanego do wykonywania prac budowlanych, w tym do 

prac na wysokości, bez środków ochrony indywidualnej (hełmu ochronnego), 

- dopuszczenie poszkodowanego do wykonywania prac bez orzeczenia lekar-

skiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

prac na zajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości (poszkodowany 

posiadał jedynie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

pracy na stanowisku pracownika gospodarczego), 

- niepoinformowanie poszkodowanego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wy-

konywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

- tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od zasad bezpiecznego 

wykonywania pracy, 

- wykonywanie przez poszkodowanego prac szczególnie niebezpiecznych (na wy-

sokości) w stanie nietrzeźwości (1,35 promila). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy wydał 12 

decyzji dotyczących m.in.: 

- zabezpieczenia otworu klapy dymowej w dachu nowo budowanego budynku, 

- wykonania i uzupełnienia brakujących elementów balustrad przy krawędziach da-

chu płaskiego, chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości, 

- wstrzymania eksploatacji rusztowań metalowych usytuowanych przy ścianach 

zachodniej i wschodniej do czasu zamontowania brakujących poręczy górnych i 

pośrednich oraz krawężników (bortnic). 
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Inspektor pracy skierował do pracodawcy również wystąpienie zawierające 

7  wniosków. Osobę reprezentującą pracodawcę, kierownika budowy oraz kierownika 

robót ukarał grzywnami w maksymalnej wysokości.  

Drugą pod względem liczby zbadanych przez inspektorów pracy grupę 

wypadków, w szczególności ciężkich, stanowią wypadki związane z eksploata-

cją różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, głównie w zakładach 

branży przemysłowej. W 2019 roku inspektorzy pracy ustalili okoliczności i przy-

czyny aż sześciu ciężkich wypadków przy pracy związanych z wykonywaniem tego 

typu prac, na skutek których poszkodowani najczęściej doznawali obrażeń kończyn 

górnych (obcięcia lub zmiażdżenia palców, dłoni). Przyczyny wypadków to przede 

wszystkim eksploatacja maszyn niespełniających wymagań minimalnych, brak lub 

niesprawne urządzenia ochronne.  

Przykład wypadku przy pracy związanego z eksploatacją maszyn 

W dniu zdarzenia dwóch pracowników rozpoczęło pracę o godz. 13:00 (druga 

zmiana) przy obsłudze linii do łączenia elementów drewnianych PDFD-1. Około 

godz. 17:00 operator prasy zgłosił współpracownikowi, że głowica klejąca podaje za 

mało kleju (zgodnie z instrukcją głowica klejąca powinna być okresowo czyszczona). 

Ten wyłączył maszynę wyłącznikiem ręcznym i wszedł do strefy niebezpiecznej ce-

lem oczyszczenia głowicy (urządzenia blokujące nie działały, były odkręcone). W 

trakcie czyszczenia głowicy klejącej, wykonując niekontrolowany ruch lewą ręką, do-

tknął obracającej się głowicy frezującej, która w tym czasie obracała się siłą bezwład-

ności. Głowica pochwyciła dłoń wraz z przedramieniem, wciągając ją do środka. W 

wyniku zdarzenia poszkodowany doznał całkowitej amputacji dłoni i przedramienia 

lewej ręki. 
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Głowica frezująca, która pochwyciła przedramię 
poszkodowanego 

Niesprawne urządzenie ochronne 

Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy: 

- wejście poszkodowanego w strefę niebezpieczną przy niesprawnych urządze-

niach ochronnych, 

- operowanie przez poszkodowanego kończynami górnymi w pobliżu strefy zagro-

żenia, 

- tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór pracy niezgodnej z przepisami bhp,  

w szczególności dopuszczenie do eksploatacji maszyny z niesprawnymi urzą-

dzeniami ochronnymi, które nie zapobiegały dostępowi do strefy zagrożenia lub 

zatrzymywały ruchu części niebezpiecznych. 

Inspektor pracy w dniu kontroli wstrzymał eksploatację linii do łączenia ele-

mentów drewnianych PDFD-1 do czasu wyposażenia jej w urządzenia ochronne 

(dwa wyłączniki krańcowe oraz osłonę ruchomą blokującą z ryglowaniem), które za-

pobiegną dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymają ruch części niebezpiecz-

nych. Ponadto wydał 16 decyzji, w tym jedną decyzję wstrzymania eksploatacji wielo-

piły SICAR do czasu wyposażenia w pełne osłony wału nożowego oraz zamontowa-

nia blokad zatrzymujących ruch pił. Ponadto skierował do pracodawcy wystąpienie 

zawierające 7 wniosków. Pracodawcę ukarał grzywną w maksymalnej wysokości.  

W 2019 roku niepokoiła duża liczba wypadków przy pracy związanych 

z eksploatacją wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

(zbadano okoliczności i przyczyny szesnastu takich wypadków, w tym dwóch cięż-

kich i czternastu powodujących lżejsze obrażenia ciała). Pomimo prowadzonych cy-

klicznie kontroli tematycznych w zakresie eksploatacji wózków w dalszym ciągu w za-

kładach pracy nie są przestrzegane przepisy o transporcie wewnątrzzakładowym, za-

równo przez pracodawców, jak i przez osoby obsługujące wózki.  

Przykład wypadku przy pracy związanego z eksploatacją wózka jezdnio-

wego 

W dniu zdarzenia poszkodowany otrzymał od pracodawcy polecenie wykona-

nia prac rozbiórkowo-porządkowych (segregowanie części samochodowych). Około 

godz. 12:30 pracownik – mimo braku uprawnień – uruchomił wózek jezdniowy pod-



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

67 

 

nośnikowy, który nie był zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby nieupraw-

nione. Przy użyciu tego wózka podniósł na palecie złom znajdujący się w pojemni-

kach, celem wsypania go do kontenera. Podjechał do kontenera, zabezpieczył wózek 

hamulcem ręcznym i wszedł na maszt wózka na wysokość ok. 2,0 m, aby wysypać 

złom do kontenera. Po opróżnieniu pojemników, schodząc z masztu wózka, przypad-

kowo nacisnął nogą dźwignię przechyłu masztu, a to spowodowało, że został przy-

gnieciony masztem do konstrukcji wózka. Poszkodowany na placu w firmie przeby-

wał sam. W wyniku wypadku doznał złamania gałęzi dolnej kości łonowej prawej, zła-

mania kości biodrowej lewej w tylnej części stawu krzyżowo biodrowego. 

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

- brak nadzoru nad wykonywanymi pracami – w dniu wypadku w zakładzie nie było 

osoby wyznaczonej do nadzoru nad pracownikami, 

- niezabezpieczenie wózka jezdniowego podnośnikowego przed uruchomieniem 

przez osoby nieuprawnione, 

- brak uprawnień poszkodowanego do obsługi wózka jezdniowego, 

- niewłaściwe samowolne zachowanie się poszkodowanego – wejście na maszt 

wózka, 

- brak instruktażu stanowiskowego na stanowisku związanym z pracami porządko-

wymi i rozbiórką samochodów, 

- brak instrukcji bhp wykonywania prac związanych z załadunkiem złomu do konte-

nera, 

- niezapewnienie odpowiednich środków technicznych (np. podestów) służących 

do bezpiecznego wykonywania prac związanych z rozładunkiem pojemników do 

kontenera.  

Po przeprowadzonej kontroli  inspektor pracy wydał 8 decyzji oraz skierował 

do pracodawcy wystąpienie zawierające 14 wniosków. Pracodawcę ukarał grzywną 

w postaci mandatu karnego. 

Na podkreślenie zasługuje mniejsza liczba wypadków przy pracy, w 

szczególności śmiertelnych, przy pracach związanych z pozyskiwaniem 

drewna (w roku 2018 – trzy wypadki śmiertelne, w roku 2019 – jeden wypadek 

śmiertelny). Być może przyczyniła się do tego współpraca Okręgowego Inspektoratu 
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Pracy w Rzeszowie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, w ra-

mach której m.in. zorganizowano cykl czterech spotkań szkoleniowych związanych z 

tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

w zakładach usług leśnych”.  

1.1. Kontrola realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 

roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

(Dz.U. Nr 105 poz. 870) 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 186 kontroli realizacji rozporzą-

dzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy u 171 przedsiębiorców. Podczas tych kontroli zba-

dali 473 dokumentacje powypadkowe, w tym 45 dotyczących zdarzeń nieuznanych 

za wypadki przy pracy. Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek prokuratury, 

osiem na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

W protokołach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspekto-

rzy pracy ujawnili następujące nieprawidłowości: 

- zespoły powypadkowe nie ustalały wszystkich przyczyn wypadków lub ustalały 

przyczyny inne niż wynikające z analizy inspektorów pracy, 

- zespoły powypadkowe ustalały wnioski i środki profilaktyczne nieadekwatne do 

przyczyn wypadków, 

- pracodawcy nie rejestrowali wszystkich wypadków przy pracy, 

- poszkodowani zgłaszali wypadki w odległym terminie. 

 Inspektorzy pracy nadal podkreślają, że dokumentacja powypadkowa najczę-

ściej sporządzana jest jedynie dla spełnienia wymogu przepisów prawa i w celu za-

pewnienia poszkodowanemu świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Profilaktyka 

powypadkowa niestety ciągle ma drugorzędne znaczenie. Pracodawcy chcąc unik-

nąć poniesienia kosztów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy, wpływają na 

zespoły powypadkowe, aby ustalały takie wnioski i środki profilaktyczne, które nie 

wymagają nakładów finansowych, przez co nie są eliminowane zagrożenia wypad-

kowe w przyszłości. 

Analizując wyniki kontroli w sprawie realizacji postanowień rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wy-
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padku przy pracy, można stwierdzić, że stale powtarzają się te same nieprawidłowo-

ści. Wielu pracodawców nadal nie dostrzega podstawowego celu, w jakim dokonuje 

się ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a jakim jest wyeliminowa-

nie lub ograniczenie występujących zagrożeń wypadkowych.  

2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

Celem działań kontrolnych było wyeliminowanie bądź radykalne ograniczenie 

zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych, w wyniku wydania 

środków prawnych oraz podjęcia działań o charakterze profilaktycznym. Branża bu-

dowlana jest stale pod szczególnym nadzorem PIP, bowiem – ze względu na liczne 

zagrożenia – ciągle przoduje w statystyce wypadkowej. 

W roku 2019 inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie realizowali siedem tematów 

kontrolnych w szeroko pojętym budownictwie. W trakcie czynności kontrolnych objęli 

badaniem 460 podmiotów, w których pracowało prawie 4 tys. osób, w tym 3,2 tys. 

pracowników. W celu wyeliminowania nieprawidłowości wydali 2,6 tys. decyzji, w tym 

ponad 500 decyzji w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia 

bądź zdrowia pracujących. 

2.1. Kontrole  prac budowlanych i rozbiórkowych 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 352 kontrole w 286 podmiotach 

(pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których wykony-

wana była praca przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych). Na 

budowach wykonywało pracę 2.570 osób, w tym 2.048 pracowników (128 kobiet). 

Kontrolowano w szczególności budowy lub remonty obiektów handlowych, 

przemysłowych, mieszkalnych, hal produkcyjnych, szkół i przedszkoli. 

Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek Państwowego Nadzoru Budowla-

nego, cztery na wniosek policji. Cztery kontrole przeprowadzone zostały wspólnie ze 

Strażą Graniczną, a jedna na wniosek tej Straży. Jedna kontrola została przeprowa-

dzona wspólnie z Urzędem Dozoru Technicznego. 

Najczęściej powtarzające się naruszenia przepisów przedstawia poniższa ta-

bela. 

Badany obszar Ujawnione nieprawidłowości 
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przygotowanie pracujących 
do pracy 
 

113 naruszeń przepisów w zakresie obowiązku wyposażania pra-
cowników w środki ochrony indywidualnej, 
86 naruszeń przepisów w zakresie posiadania przez pracowników 
lub inne osoby wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych, 
80 naruszeń przepisów prawa w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp 
w ramach instruktażu stanowiskowego, 
78 naruszeń przepisów prawa w zakresie obowiązku dopuszczania 
do pracy pracowników lub innych osób z ważnymi orzeczeniami le-
karskimi o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określo-
nym stanowisku. 

organizacja prac budowla-
nych 

192 naruszenia przepisów w zakresie eksploatacji na budowach in-
stalacji i urządzeń elektrycznych, 
131 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia stref niebez-
piecznych, 
62 naruszenia przepisów w zakresie dokonywania przez pracodaw-
ców oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 
61 naruszeń przepisów w zakresie opracowania instrukcji bezpiecz-
nego wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nią pra-
cowników przed rozpoczęciem pracy, 
22 naruszenia przepisów w zakresie zabezpieczenia terenu budów 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

prace ziemne  

12 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczania ścian wykopów o 
głębokości powyżej 1 metra, 
11 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia miejsc niebez-
piecznych w czasie wykonywania robót ziemnych, 
10 naruszeń przepisów w zakresie składowania urobku, materiałów 
oraz wyrobów w strefie klina naturalnego odłamu gruntu. 

prace na wysokości 

158 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia przed upadkiem 
z wysokości osób przebywających na stanowiskach pracy znajdują-
cych się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem terenu, 
85 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczania otworów w stro-
pach, na których były prowadzone roboty lub do których możliwy był 
dostęp ludzi, 
68 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia dróg komunika-
cyjnych usytuowanych nad poziomem terenu powyżej jednego me-
tra, 
33 naruszenia przepisów w zakresie zabezpieczania otworów 
w ścianach zewnętrznych obiektów budowlanych, których dolna kra-
wędź znajdowała się na wysokości poniżej 1,1 metra. 

prace z użyciem rusztowań 

189 naruszeń przepisów w zakresie prawidłowości wykonania rusz-
towań, ich wyposażenia w pomosty robocze, piony komunikacyjne 
oraz poręcze ochronne, 
109 naruszeń przepisów w zakresie dopuszczenia do eksploatacji 
rusztowań po dokonaniu odbioru przez kierownika lub uprawnioną 
osobę, 
64 naruszenia przepisów w zakresie obowiązku montowania ruszto-
wań zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidual-
nym, 
48 naruszeń przepisów w zakresie uziemiania rusztowań metalo-
wych, 
33 naruszenia przepisów w zakresie prawidłowego posadowienia 
rusztowań, 
33 naruszenia przepisów w zakresie zastosowania balustrad od 
strony ściany w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 
0,20 metra, 
14 naruszeń przepisów w zakresie prawidłowego kotwienia ruszto-
wań. 
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prace z użyciem żurawi 
 

9 naruszeń przepisów w zakresie obowiązku zapoznania operatora 
żurawia oraz hakowego i sygnalisty z instrukcjami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 
2 naruszenia przepisów w zakresie zapewnienia odpowiedniej tem-
peratury w kabinie żurawia, 
2 naruszenia przepisów w zakresie prowadzenia książki dyżurów. 

 

Właściwie w każdym poddanym ocenie obszarze inspektorzy pracy ujaw-

nili znaczące nieprawidłowości. Głównie braki stwierdzono w zakresie: 

- eksploatacji rusztowań – ujawniono nieprawidłowy stan techniczny (tzn. brak 

udokumentowanego odbioru, niewłaściwe posadowienie, brak poręczy ochron-

nych przy pomostach roboczych, brak pionów komunikacyjnych, niewłaściwe za-

kotwienie do stałych elementów obiektów lub niewypełnienie pomostami po-

wierzchni roboczych); w większości przypadków rusztowania posiadały jednocze-

śnie kilka z wyżej wymienionych braków, 

- prowadzenia prac na wysokości – nie zostały zastosowane właściwe środki 

ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, 

- zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed 

upadkiem osób z wysokości oraz zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach 

zewnętrznych, szybów dźwigów itp. przed możliwością wpadnięcia do nich osób, 

- zapewnienia ochrony podstawowej lub przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 

- zabezpieczenia i oznakowania stref lub miejsc niebezpiecznych, 

- opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 

- przygotowania pracowników do pracy – dopuszczano pracowników do pracy bez 

badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowa-

nych stanowiskach oraz bez przeszkolenia w zakresie instruktażu stanowisko-

wego,  

- składowania materiałów budowlanych – materiały składowano w niewłaściwy 

sposób lub w niewłaściwych miejscach, 

- zapewnienia pracownikom dostępu do instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn 

i urządzeń,  
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- wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (głównie chroniące 

przed urazami głowy oraz przed upadkiem z wysokości), 

- zabezpieczenia stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami i wpły-

wem czynników atmosferycznych, 

- prowadzenia prac w wykopach – nie zabezpieczono ścian wykopów przed możli-

wością osunięcia. 

Z uwagi na fakt, iż 55% wszystkich wydanych przez inspektorów pracy decyzji 

wydano ustnie, większość uchybień stwierdzonych na budowach została usunięta 

jeszcze w trakcie trwania kontroli.  

Analiza wyników kontroli skłania do sformułowania jednoznacznie brzmiącego 

wniosku, iż stan przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prowadzenia 

prac budowlanych i rozbiórkowych jest w dalszym ciągu niezadowalający, w 

szczególności sposób wykonywania prac na wysokości. 

Wykonawcami prac na kontrolowanych budowach były w większości przypad-

ków firmy budowlane o niewielkim potencjale technicznym i kadrowym, a ujawnione 

podczas kontroli nieprawidłowości wskazują na niewystarczający poziom wiedzy wy-

konawców w zakresie bezpiecznej organizacji prac budowlanych. Nieznajomość 

przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz brak właściwej kontroli tych zagadnień pracodawcy tłumaczą w ten sposób, że 

zadania te powierzyli specjalistom ds. bhp i to na nich spoczywa obowiązek bieżącej 

kontroli warunków pracy. Zapominają jednak, że ze względów ekonomicznych oso-

bom wykonującym zadania służby bhp, szczególnie tym spoza zakładów pracy, po-

wierzają wyłącznie minimalny zakres prac, ograniczany najczęściej do szkoleń pra-

cowników oraz opracowania niezbędnej dokumentacji. Pracodawcy podkreślają 

także, że sami nie mają czasu na pogłębianie wiedzy z zakresu prawa pracy, często 

bowiem sami wykonują prace budowlane. Spodziewają się, iż wszystkie wymagane 

informacje uzyskają podczas szkoleń okresowych. Niestety obowiązujący cykl szko-

leń i ich wymiar nie gwarantują przekazania całego zakresu niezbędnej wiedzy.  

Dodatkowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na warunki pracy 

na budowach jest dopuszczanie przez przepisy zawierania umów tzw. śmiecio-

wych. Przedsiębiorcy zawierają głównie takie umowy, bowiem chcą ograniczyć 

koszty pracy. Powoduje to, że pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie 
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umów o pracę stają się mniej atrakcyjni dla inwestorów, więc nie otrzymują zleceń. 

Inspektorzy pracy stwierdzają często w chwili rozpoczęcia kontroli, że osoby wykonu-

jące pracę nie posiadają żadnych umów. Przedsiębiorca jednak szybko sporządza 

umowy z datą wsteczną (kilka dni poprzedzającą kontrolę) i zgłasza pracowników do 

ubezpieczenia społecznego, dochowując siedmiodniowego terminu określonego w 

przepisach na dokonanie tego obowiązku. Inspektor pracy nie jest w stanie zakwe-

stionować takiej umowy, ponieważ zazwyczaj osoby pracujące i przedsiębiorcy za-

wierają porozumienie i zgodnie oświadczają, że praca dopiero się rozpoczęła. Nie-

jednokrotnie w przypadku występowania do powiatowego urzędu pracy z zapyta-

niem, czy osoby wykonujące pracę są zarejestrowane jako bezrobotni, okazuje się, 

że osoby te były zarejestrowane jako bezrobotne, lecz wyrejestrowały się po rozpo-

częciu kontroli przez inspektora pracy, więc zachowały ustawowy termin 7 dni od 

podjęcia pracy zarobkowej, liczony od daty wskazanej w naprędce sporządzonej 

umowie. Zazwyczaj po zakończeniu kontroli umowa się rozwiązuje i ponownie pracu-

jący pracują „na czarno”. Zmiana przepisów dotyczących potwierdzania pracowni-

kowi na piśmie – przed podjęciem pracy – stron umowy o pracę, rodzaju umowy o 

pracę oraz jej warunków nie wyeliminuje dopuszczania do pracy osób bez umów, po-

nieważ dotyczy jedynie umów o pracę, a nie umów cywilnoprawnych. Biorąc dodat-

kowo pod uwagę orzecznictwo sądów w zakresie ustalania stosunku pracy, nie na-

leży spodziewać się, by sądy uznawały argumenty inspektora pracy (po wniesieniu 

powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy) o uznanie kwestionowanych umów 

cywilnoprawnych za umowy o pracę w przypadku, gdy pracodawca i pracobiorca 

zgodnie oświadczą, że ich zamiarem było zawarcie umowy zlecenie lub umowy o 

dzieło. W celu wyeliminowania takich praktyk konieczne wydaje się wprowadzenie 

zmian w przepisach, by osoba wykonująca pracę mogła być do niej dopuszczona do-

piero po zgłoszeniu jej do ubezpieczenia społecznego, a niewypełnienie tego obo-

wiązku winno skutkować dotkliwą sankcją finansową. 

Do najważniejszych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie in-

spektorów pracy należy zaliczyć: 

 brak dostatecznej wiedzy pracowników nt. zagrożeń występujących podczas pro-

wadzenia prac budowlanych, lekceważenie tzw. krótkotrwałych zagrożeń, które 

„znikną” samoistnie wraz z zakończeniem pewnego etapu prac (np. na wysokości 

lub w wykopach), 
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 minimalizację kosztów inwestycji, w tym głównie nieprzeznaczanie środków finan-

sowych na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy (m.in. zakup nowego 

sprzętu); oszczędności implikują zatrudnianie „na czarno”, 

 niestosowanie koniecznych zabezpieczeń, zwłaszcza podczas prowadzenia prac 

krótkotrwałych, celem uzyskania oszczędności finansowych i czasowych, 

 tolerowanie przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór (w tym kierownictwo bu-

dów), odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

 brak nawyków bezpiecznej pracy – pracodawcy, majstrowie, kierownicy budów, 

jak i pracownicy nie mają wyrobionych dobrych nawyków, bowiem nie wynoszą ich 

ze szkół i nie nabywają w trakcie pracy zawodowej oraz szkoleń bhp, 

 niewypełnianie obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, określo-

nych w art. 25 i 26 prawa budowlanego, w zakresie wydawania pisemnych pole-

ceń kierownictwu budowy, dotyczących usuwania nieprawidłowości i zagrożeń, 

 nieuwzględnianie w harmonogramie wykonywania robót budowlanych prac zabez-

pieczających, zapewniających właściwe warunki pracy, 

 niewłaściwe plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynik konieczności szyb-

kiego opracowania ww. dokumentów, przez co nie zawierają one pełnego rozpo-

znania i sposobu eliminacji zagrożeń. 

Do najważniejszych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie pra-

codawców należy zaliczyć: 

 problemy z uzyskiwaniem należności za wykonaną pracę, szczególnie przez ma-

łych pracodawców, którzy wykonują pracę jako podwykonawcy większych firm 

(firmy zlecające prace przeciągają terminy płatności lub unikają zapłaty za wyko-

naną pracę), 

 wysokie koszty pracy zmuszające do oszczędności, 

 krótkie, często nierealne terminy wykonania robót, narzucane przez inwestorów, 

co prowadzi do zaniedbań, zwłaszcza w zapewnieniu właściwych sposobów wyko-

nywania pracy i stosowaniu środków ochrony,  

 częste wykonywanie pracy w znacznej odległości od siedziby pracodawcy, co 

zwiększa koszty i jednocześnie pośrednio wpływa na zmniejszanie nakładów na 

bezpieczeństwo. 
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2.2. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 80 kontroli u 70 przedsiębiorców. 

Skontrolowali budowy, na których wykonywano prace związane z budową nowych 

odcinków dróg kołowych i obiektów inżynieryjnych, jak i przebudową lub remontem 

istniejących dróg i mostów. Kontrolowane budowy prowadzone były w ramach takich 

inwestycji jak: budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska, budowa obwodnicy Sanoka, 

budowa obwodnicy Kolbuszowej, budowa obwodnicy Strzyżowa, a także przebu-

dowa lub rozbudowa innych dróg powiatowych i gminnych oraz obiektów inżynieryj-

nych i ulic w obszarach zurbanizowanych. 

Wszyscy kontrolowani wykonawcy to firmy polskie lub polscy przedstawiciele 

firm zagranicznych. Prace na budowach wykonywały ogółem 553 osoby, w tym 506 

pracowników. 

Spośród 80 przeprowadzonych kontroli – w 70 stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie bezpiecznego wykonywania prac budowlanych. Ujawniono: 

- brak zabezpieczenia oraz oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych, w tym 

niezabezpieczenie wykopów oraz niewyznaczenie i nieoznakowanie strefy nie-

bezpiecznej pracy koparki (25 kontroli), 

- niestosowanie przez pracujących wymaganych środków ochrony indywidualnej, 

takich jak: hełmy ochronne, odzież ochronna, środki ochrony oczu i twarzy oraz 

sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (19 kontroli), 

- brak odpowiednich pomieszczeń higienicznosanitarnych lub znaczne oddalenie 

tych pomieszczeń od miejsc wykonywania pracy (17 kontroli), 

- dopuszczanie do pracy osób bez odpowiedniego instruktażu stanowiskowego 

w zakresie bhp (17 kontroli), 

- brak wymaganych instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (18 kontroli), 

- dopuszczanie pracujących do pracy bez odpowiednich badań lekarskich (13 kon-

troli), 

- brak wymaganych instrukcji bhp dotyczących obsługi eksploatowanych maszyn 

takich jak: układarka do asfaltu, koparka, wóz asenizacyjny, pilarka do drewna, 
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pilarka do betonu, zagęszczarka, wózek jezdniowy podnośnikowy, spycharka, 

wytłaczarka do spawania tworzyw sztucznych (10 kontroli), 

- brak niezbędnego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót budowlanych 

przed dostępem osób nieupoważnionych (8 kontroli), 

- nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 

(8 kontroli). 

- brak wymaganych zabezpieczeń przed możliwością osunięcia się gruntu pod-

czas wykonywania prac w wykopach i przy skarpach o znacznym nachyleniu 

(7 kontroli), 

- brak wymaganych środków ochrony zbiorowej, tj. zabezpieczeń przed upadkiem 

z wysokości przy organizowaniu stanowisk pracy na mostach lub w innych miej-

scach zlokalizowanych na wysokości powyżej 1 m nad poziomem terenu (7 kon-

troli). 

Kolejne nieprawidłowości ujawniane były w mniejszej skali i polegały m.in. na 

niewłaściwym doborze miejsca składowania i magazynowania materiałów budowla-

nych oraz eksploatowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych w sposób powodujący 

narażenie na porażenie prądem. 

Analizując wyniki kontroli dotyczących budowy infrastruktury transportu można 

stwierdzić, iż w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy nie odnotowano poprawy. Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że 

od lat powtarzają się nieprawidłowości tego samego rodzaju i dotyczą głównie 

organizacji prac i przygotowania pracujących do pracy. Skala nieprawidłowości 

w zakresie przygotowania pracujących do pracy i organizacji prac budowlanych 

stwierdzona w latach 2019 i 2018 była podobna. Większość wynikała przede wszyst-

kim z tolerowania odstępstw – przez osoby sprawujące nadzór na kontrolowanych 

budowach – od zasad bezpiecznej pracy i lekceważenia zagrożeń przez samych pra-

cowników. Wpływ na wystąpienie stwierdzonych nieprawidłowości ma również niewy-

pełnianie przez inwestorów obowiązku należytego organizowania procesu budowy, tj. 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zarówno na etapie pro-

jektowania inwestycji, jak i w trakcie jej realizacji. Zaniżanie w kosztorysie wartości 

robót budowlanych przez inwestora wymusza szukanie przez wykonawców oszczęd-

ności kosztem rezygnacji z niezbędnych zabezpieczeń, np. podczas krótkotrwałych 
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prac prowadzonych na wysokości i w wykopach. Nieprawidłowo zabezpieczone miej-

sca niebezpieczne, w tym odkryte wykopy lub brak odpowiedniego wygrodzenia 

i oznakowania stref niebezpiecznych, ujawniono na blisko co trzeciej budowie. Ze 

względu na charakter i specyfikę budownictwa drogowego i mostowego, prace bu-

dowlane związane z remontem lub przebudową istniejących dróg i mostów często 

prowadzone są w miejscach ogólnodostępnych dla innych uczestników ruchu koło-

wego i pieszych. Niewłaściwe zabezpieczenie bądź nieoznakowanie takich stref i 

miejsc wiąże się z narażeniem zdrowia i życia nie tylko pracowników, ale także osób 

postronnych, niezwiązanych z procesem budowlanym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 r. stwierdzano szereg nieprawidłowo-

ści już na etapie przygotowania pracowników do pracy, tj. właściwego przeszkolenia 

pracowników w zakresie bhp czy poddania pracowników wymaganym profilaktycz-

nym badaniom lekarskim, zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym wystę-

pującym przy wykonywaniu prac oraz opracowania właściwych instrukcji bezpiecz-

nego wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nimi pracowników. Wystę-

powanie nieprawidłowości w tym zakresie świadczy o braku odpowiedzialności osób 

sprawujących nadzór, które nie zapewniając pracownikom wystarczającej wiedzy, 

uniemożliwiają im właściwą reakcję na zagrożenia. Dopuszczanie do pracy osób nie-

przeszkolonych w zakresie bhp, a tym samym bez znajomości zagrożeń i sposobów 

ich zapobiegania oraz bez wiedzy na temat metod bezpiecznego wykonywania prac, 

w przypadku braku odpowiedniego nadzoru ze strony pracodawcy często skutkuje 

niewłaściwą organizacją stanowisk pracy.  

Pracodawcy jako przyczyny nieprawidłowości wskazywali duże tempo prowa-

dzenia prac, wymuszane przez inwestorów. Pośpiech, a także znaczny obszar, na 

którym prowadzone są roboty, powodowały uchybienia m.in. w zakresie organizacji 

właściwego zaplecza higienicznosanitarnego w miejscu wykonywania prac, a także 

zapewnienia odpowiedniego nadzoru oraz wyposażania i stosowania przez pracow-

ników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Ponadto, po-

dobnie jak w poprzednich latach, pracodawcy tłumaczyli nieprzestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy trudnościami ekonomicznymi, spowodowanymi nie-

wywiązywaniem się inwestorów ze zobowiązań finansowych, a także konkurencyj-

nymi cenami oferowanymi przez innych wykonawców. 
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Kontrole wykazały, że podwykonawcami robót budowlanych były w większości 

firmy budowlane o niewielkim potencjale technicznym i kadrowym. Duża rotacja pra-

cowników w takich firmach, powiązana ze stosowaniem innych niż stosunek pracy 

form zatrudnienia, tzn. umów cywilnoprawnych oraz umów z osobami prowadzącymi 

działalność gospodarczą na własny rachunek, pozwala na obniżenie kosztów działal-

ności, jednak z uwagi na bardzo ogólne przepisy kodeksu pracy, regulujące obo-

wiązki pracodawcy w zakresie bhp w stosunku do osób zatrudnionych na innej pod-

stawie niż stosunek pracy, prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa pracują-

cych. Osoby nie będące pracownikami często nie używają środków ochrony indywi-

dualnej, a osoby nadzorujące prace budowlane nie egzekwują od nich przestrzega-

nia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza że umowy cywilnoprawne 

w przeważającej części nie zawierają zobowiązania zleceniobiorców do przestrzega-

nia zasad bezpiecznej pracy. 

2.3. Kontrole w budownictwie, będące skutkiem bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących 

Głównym celem kontroli tzw. krótkich jest szybka reakcja inspektorów pracy na 

stwierdzone nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które stwa-

rzają bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących w toku wykonywa-

nia prac budowlanych. W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 48 takich kontroli. 

Dokonali także 31 kontroli, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia i zdrowia w 31 miejscach prowadzenia robót. 

Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nad-

zoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa. 

W kontrolowanych miejscach robót pracę wykonywało 175 osób, w tym 142 

pracowników, 22 osoby świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 5 

osób wykonywało pracę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.  

Kontrolami objęto zakłady prowadzące działalność budowlaną, w przeważają-

cej części wykonujące prace związane z remontem lub rozbiórką obiektów budowla-

nych, a także prace budowlane prowadzone na budowach (rozbudowach) i remon-

tach dróg oraz otaczającej je infrastruktury. Powyższe prace prowadzone były w zde-

cydowanej większości na zorganizowanych placach budów oraz w miejscach remon-

tów i budów dróg. 
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W większości kontrolowano prace realizowane na wysokości, między innymi 

z użyciem rusztowań lub innych urządzeń i konstrukcji przeznaczonych do tego typu 

prac. Pozostałymi kontrolami objęto prace ogólnobudowlane wykonywane na pozio-

mie terenu lub w wykopach, a także remonty dróg i traktów komunikacyjnych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji kontrolnej można stwier-

dzić, że do nieprawidłowości najczęściej dochodziło podczas wykonywania 

prac na wysokości (np. na dachach czy stropach budynków), a dominującym za-

grożeniem był upadek z wysokości. Stwierdzano głównie brak lub niewłaściwe za-

bezpieczenie przed upadkiem stanowisk pracy na wysokości (brak balustrad ochron-

nych przy krawędziach stropów i na klatkach schodowych, brak zabezpieczeń otwo-

rów technologicznych w ścianach i posadzkach), brak lub niewłaściwe zabezpiecze-

nie dojść i przejść komunikacyjnych, w związku z zagrożeniem spadania przedmio-

tów z wysokości, niewyznaczenie i nieoznakowanie stref niebezpiecznych, jakie wy-

stępowały w związku z prowadzonymi pracami. 

Najczęstsze zagrożenia przy wykonywaniu prac na rusztowaniach to: brak 

kompletnych balustrad ochronnych, pionów komunikacyjnych, siatek zabezpieczają-

cych, pełnych podestów roboczych, a także niezabezpieczenie rusztowań przed wy-

ładowaniami atmosferycznymi i nieprawidłowe posadowienie. Niezgodne z przepi-

sami było też eksploatowanie rusztowań bez ich udokumentowanego odbioru tech-

nicznego oraz dopuszczanie do montażu i demontażu rusztowań osób, które nie po-

siadały odpowiednich kwalifikacji. W trakcie kontroli inspektorzy pracy ujawniali też 

niewyznaczenie i nieoznakowanie stref niebezpiecznych w związku z pracami prowa-

dzonymi przy użyciu rusztowań. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ujawniano najczęściej: niezabezpieczenie 

skarp wykopów przed możliwością osunięcia, niezabezpieczenie osób pracujących 

przed możliwością wpadnięcia do wykopów oraz niewyznaczenie i nieoznakowanie 

stref niebezpiecznych w związku z prowadzonymi pracami. Stwierdzano także: brak 

zejścia (wejścia) do wykopów, składowanie urobku i materiałów w miejscach, gdzie 

jest to zabronione, np. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, wykonywanie pracy 

w strefie niebezpiecznej – zasięgu pracy maszyn budowlanych, np. ramienia koparki. 
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Podczas wykonywania prac na wysokości czy w wykopach pracownicy często 

nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej, takich jak: hełmy, szelki 

bezpieczeństwa, gogle i przyłbice ochronne. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzali również niewłaściwe eksploato-

wanie instalacji elektrycznych (przewodów) i urządzeń (elektronarzędzi, rozdzielnic), 

tzn. w sposób powodujący narażenie na porażenie prądem, oraz niezabezpieczenie 

przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych położonych w cią-

gach komunikacyjnych. 

Inne nieprawidłowości ujawniano w mniejszej skali i polegały one na braku 

niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 

oraz niewłaściwym sposobie składowania i magazynowania materiałów budowla-

nych. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzali, że na budowach nie zapew-

niono właściwego nadzoru nad wykonywanymi pracami szczególnie niebezpiecz-

nymi. Jeśli taki nadzór został powierzony, to niejednokrotnie tolerował on odstępstwa 

od obowiązujących przepisów. 

W ocenie inspektorów pracy najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości 

stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w budownictwie były: 

 brak dostatecznej wiedzy pracowników nt. zagrożeń występujących podczas pro-

wadzenia prac budowlanych, szczególnie pracowników młodych bez doświad-

czenia, lekceważenie zagrożeń, nierzetelne wykonywanie pracy przez pracowni-

ków o długim stażu pracy (tzw. rutyna), 

 całkowity brak nadzoru bądź tolerowanie przez osoby sprawujące bezpośredni 

nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, 

 lekceważenie zagrożeń na budowach przez pracodawców i zleceniodawców, 

 słaba znajomość obowiązujących przepisów bhp na budowie, a w szczególności 

w zakresie montażu, użytkowania i demontażu rusztowań oraz wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych, takich jak praca na wysokości oraz w wyko-

pach, 

 ograniczanie przez pracodawców i przedsiębiorców do minimum kosztów prowa-

dzonej działalności, 
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 zrzucanie odpowiedzialności za stan bhp na budowach na podwykonawców, któ-

rzy mają mniejsze możliwości finansowe i organizacyjne, 

 zatrudnianie na budowach niewykwalifikowanych osób, które nie mają odpowied-

niego przygotowania zawodowego, 

 nierzetelne wykonywanie zadań służby bhp na budowach. 

Najczęściej podawanymi przez pracodawców i przedsiębiorców przyczynami 

powstania nieprawidłowości były: 

 ograniczenia czasowe narzucane przez inwestorów, które powodują, że roboty 

budowlane wykonywane są bardzo szybko przy użyciu niekompletnego i nie-

sprawnego sprzętu,  

 trudna sytuacja na rynku powodująca konieczność minimalizacji kosztów związa-

nych z realizacją inwestycji, 

 przekonanie o małym ryzyku wypadkowym oraz niewielkiej skali zagrożeń w sy-

tuacji wykonywania krótkoterminowych prac budowlanych i remontowych, 

 trudności ekonomiczne i brak płynności finansowej, wynikające z niewywiązywa-

nia się inwestorów ze swoich zobowiązań, 

 duża rotacja pracowników oraz konieczność ponoszenia znacznych kosztów oso-

bowych, takich jak koszty badań lekarskich, szkoleń bhp itp., 

 trudność w pozyskaniu osób z uprawnieniami i kwalifikacyjnymi ze względu na 

ich wysokie wymagania płacowe,  

 konkurencja na rynku wpływająca na ceny usług. 

Po przeanalizowaniu dokumentacji pokontrolnej za 2019 rok można stwier-

dzić, że przestrzeganie przepisów i zasad bhp podczas wykonywania robót bu-

dowlanych, w porównaniu do lat ubiegłych, nie uległo istotnej zmianie i nadal 

jest niezadawalające. Należy jednak podkreślić, że bardzo ważną cechą kontroli 

tzw. krótkich jest szybka reakcja na stwierdzone nieprawidłowości, a co za tym idzie, 

natychmiastowa poprawa warunków pracy. Krótkie kontrole w budownictwie są więc 

jednym z najskuteczniejszych i najefektywniejszych sposobów eliminowania bezpo-

średnich zagrożeń dla życia i zdrowia osób pracujących na budowach – stan zgodny 

z przepisami przywracany jest jeszcze w trakcie wizyty inspektora pracy na budowie. 
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2.4. 2.4. Zagrożenia o charakterze publicznym w budownictwie i pozostałych 

rodzajach działalności 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 68 kontroli prac stwarzających 

zagrożenia dla osób postronnych (61 kontroli prac budowlanych i 7 kontroli innych 

prac). Podczas kontroli zwracali uwagę na poprawność prowadzenia robót ogólnobu-

dowlanych, robót wykonywanych w wykopach, w obrębie czynnych pasów drogo-

wych, chodników i ciągów komunikacyjnych, robót budowlanych na wysokości, prac 

przy przecince drzew, prac rozbiórkowych oraz prac innych niż wyżej wymienione. 

 Skontrolowano 63 podmioty gospodarcze. Pod względem liczby pracu-

jących: 

- 56 podmiotów, w których pracowało do 9 osób,  

- 6 podmiotów, w których pracowało od 10 do 49 osób, 

- jeden podmiot, w którym pracowało 147 osób (indeks zatrudnienia: od 50 do 249 

osób). 

W miejscach skontrolowanych prac pracowało 340 osób, w tym 311 pracowni-

ków i 29 osób na podstawie umów zlecenia. 

Kontroli podlegały głównie zakłady prowadzące działalność ogólnobudowlaną, 

w przeważającej części wykonujące prace polegające na budowie i modernizacji 

obiektów budowlanych. Inspektorzy pracy sprawdzili także poprawność wykonywania 

prac związanych z budową i przebudową dróg oraz ciągów komunikacyjnych prze-

znaczonych dla ruchu pieszego. Skontrolowali też zakłady, które zajmują się na-

prawą lub przebudową różnego rodzaju instalacji, np. wodnokanalizacyjnych, a także 

przycinką drzew. 

W zdecydowanej większości prace prowadzone były na zorganizowanych 

przez wykonawców placach budów. 

Do prac na wysokości wykorzystywano metalowe rusztowania systemowe. 

Podczas prac w wykopach i ogólnobudowlanych wykorzystywano koparko-ładowarki, 

minikoparki, elektronarzędzia i narzędzia ręczne (łopaty). 
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Zagrożenia o charakterze publicznym najczęściej stwierdzano podczas 

kontroli podejmowanych interwencyjnie, w celu jak najszybszego usunięcia 

stwierdzonych zagrożeń. 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości ujawnianych w trakcie wyko-

nywania prac w miejscach ogólnodostępnych należy zaliczyć: brak zabezpieczenia 

miejsc prac przed dostępem osób niezatrudnionych oraz niezabezpieczenie 

miejsc szczególnie niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia tych 

prac. Naruszenia tego typu odnotowano niezależnie od miejsca i sposobu pro-

wadzenia prac i wystąpiły one prawie we wszystkich kontrolach. Pozostałe 

uchybienia zależały od charakteru wykonywanych prac i można je pogrupować na-

stępująco: 

- brak wymaganych środków ochrony zbiorowej zarówno dla pracowników jak i 

osób postronnych (w trakcie prac ogólnobudowlanych), 

- niestosowanie odpowiednich znaków i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczają-

cych w miejscach prowadzenia prac (w trakcie robót w obrębie czynnych pasów 

drogowych i ciągów komunikacyjnych), 

- użytkowanie rusztowań niekompletnie wyposażonych (brak barier ochronnych, 

desek krawężnikowych) oraz niestosowanie środków ochrony zbiorowej (w trak-

cie prac na wysokości). 

W ocenie inspektorów pracy najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości 

stwarzających zagrożenia o charakterze publicznym były: 

- brak świadomości lub lekceważenie przez wykonawców zagrożeń dla osób po-

stronnych poprzez niezapewnienie prawidłowego zabezpieczenia i oznakowania 

miejsc wykonywanych prac, 

- brak dostatecznej wiedzy pracowników nt. zagrożeń występujących podczas pro-

wadzenia prac budowlanych, 

- tolerowanie przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór odstępstw od zasad 

bezpiecznego wykonywania pracy, 

- nieznajomość obowiązujących przepisów w zakresie wykonywania prac szcze-

gólnie niebezpiecznych na wysokości i w wykopach (w szczególności użytkowa-

nia rusztowań i innych urządzeń wspomagających wykonywanie tych prac), 
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- ograniczanie przez pracodawców do minimum kosztów prowadzonej działalno-

ści, 

- bezmyślność i brak wyobraźni zarówno samych pracowników, jak i osób nadzo-

rujących wykonywanie określonych prac, lekceważenie zagrożeń, 

- brak właściwego przygotowania zawodowego pracowników do wykonywania 

prac, które są im powierzane, a które wymagają właściwej wiedzy technicznej. 

Najczęściej podawanymi przez pracodawców przyczynami powstania niepra-

widłowości były: 

- wykonywanie prac przez pracowników w sposób niezgodny z przepisami bhp, 

mimo wcześniejszych upomnień ze strony osób kierujących prowadzonymi pra-

cami, 

- braki kadrowe, które nie pozwalają na rozszerzenie zakresu prac poza minimum 

konieczne do wykonania zlecenia, 

- ograniczenia czasowe narzucane przez inwestorów, pośpiech, 

- przekonanie, że praca wykonywana tylko „chwilowo” nie powoduje zagrożeń. 

Na zdecydowanej większości budów, na których występowały zagrożenia 

o charakterze publicznym, stwierdzono także naruszenia innych przepisów bezpie-

czeństwa i higieny pracy, a najczęstsze to: wykonywanie prac w wykopach, które nie 

posiadały wymaganych zabezpieczeń chroniących pracowników przed zasypaniem, 

niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie znaków i barw bezpieczeństwa, nieuży-

wanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, a także brak skutecznych 

zabezpieczeń zbiorowych i indywidualnych chroniących przed upadkiem z wysoko-

ści. 

Wykonawcami kontrolowanych prac były w przewadze firmy małe, a ujawnione 

podczas kontroli nieprawidłowości wskazują na niewystarczający poziom wiedzy w 

zakresie bezpiecznej organizacji prac budowlanych, a także pośpiech, niestaranność 

i lekceważenie podstawowych wymogów bhp. Prace najczęściej trwają krótko 

i w związku z tym wykonawcy są przeświadczeni, że zagrożeń uda się uniknąć. Pra-

codawcy, u których stwierdzono nieprawidłowości, najczęściej tłumaczyli się brakiem 

czasu na gruntowne zapoznanie się z przepisami oraz ograniczeniami czasowymi na 
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realizację zadań. W wielu przypadkach odpowiedzialność za stan bhp przerzucali na 

osoby wykonujące prace – pracowników, brygadzistów, kierowników. 

Po dokonaniu gruntownej analizy przeprowadzonych w 2019 r. kontroli należy 

ocenić, że stan przestrzegania przepisów i zasad bhp w trakcie prowadzenia prac, 

w których występują zagrożenia o charakterze publicznym, w porównaniu do roku 

ubiegłego, nie uległ istotnej zmianie. W dalszym ciągu wymaga dużego zaangażowa-

nia zarówno ze strony pracodawców, pracowników, służby bhp, jak i inspektorów 

pracy. 

2.5. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów za-

wierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 33 kontrole w 15 podmiotach wy-

konujących demontaż wyrobów lub odbiór odpadów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych i przemysłowych. Przeprowadzili też cztery interwencje w miejscach 

usuwania materiałów azbestowo-cementowych: w jednej lokalizacji prace wykony-

wały trzy jednoosobowe podmioty gospodarcze, w drugiej – osoby fizyczne (rodzina i 

sąsiedzi właścicieli posesji). 

W 2019 r. prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wy-

konywały firmy, które profesjonalnie zajmowały się usuwaniem takich odpadów. Byli 

to w przeważającej większości przedsiębiorcy wielokrotnie kontrolowani przez PIP. 

Tylko dwie firmy zostały skontrolowane po raz pierwszy. Na portalach internetowych 

reklamowały się jako podmioty wyspecjalizowane w pracach związanych z usuwa-

niem wyrobów azbestowych. 

W przeważającej większości kontrole były przeprowadzane w miejscach prac 

demontażowych. Nie kontynuowano kontroli w siedzibach przedsiębiorców, gdyż 

większość z nich była zlokalizowana poza województwem podkarpackim. 

W narażeniu na pyły azbestu pracowało 90 osób (pełnoletni mężczyźni), w tym 

61 pracowników i 24 osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W dwóch miejscach prace wraz z pracownikami wykonywali pracodawcy. Prace na 

budowach wykonywało nie więcej niż czterech pracowników. 
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W trzech miejscach prowadzono prace wewnątrz budynków (demontaż kotła 

pyłowego oraz izolacji płaszcza azbestowo-cementowego na rurociągach c.o.), pozo-

stałe prace prowadzone były na otwartej przestrzeni i polegały na demontażu ele-

mentów pokryć dachowych budynków mieszkalnych. 

Podobne jak w latach poprzednich większość zawiadomień, które wpłynęły do 

OIP w Rzeszowie, dotyczyła odbioru uprzednio zdemontowanego materiału. W 

2019 r. nie wpłynął do OIP w Rzeszowie ani jeden wniosek od zakładu budowlanego, 

który np. podczas wymiany pokrycia dachowego demontował również materiał zawie-

rający azbest. Tylko cztery zgłoszenia dotyczyły prac wykonywanych w zakładach 

produkcyjnych. Pozostałe zgłoszenia wiązały się z wykonywaniem prac na rzecz 

gmin. W tych przypadkach potwierdzenie zgłoszenia zamiaru wykonania prac do or-

ganów nadzoru i kontroli przed urzędnikami gminnymi było wymagane celem rozli-

czenia finansowego zadania. 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzali także kontrole podczas odbiera-

nia uprzednio usuniętych materiałów zawierających azbest. Celem tych kontroli było, 

oprócz sprawdzenia przestrzegania przepisów bhp przy zabezpieczaniu, pakowaniu, 

załadunku i transporcie odpadów zawierających azbest, ustalenie ewentualnych wy-

konawców prac. Właściciele posesji oświadczali, że prace te wykonywali samodziel-

nie. Rzadko zdarzało się, aby pokrycie dachu było usuwane przez firmę budowalną, 

jednak jeśli nawet tak było, to właściciele nie podawali jej nazwy, zasłaniając się nie-

pamięcią. 

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone na podstawie zgłoszenia do-

konanego przez wykonawcę prac do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli. Niektórzy wykonawcy podawali 

bardzo szeroki okres prowadzenia prac, zależny od terminu przetargu zawartego 

z gminami, wskazując np. okres 3 – 6 miesięcy, w którym planują wykonać prace de-

montażowe. W takiej sytuacji inspektor pracy musiał się umawiać z wykonawcami 

prac na termin przeprowadzenia kontroli. Zapowiedziana kontrola inspektora pracy 

automatycznie mobilizowała do prowadzenia prac zgodnie z przepisami. Wpłynęło to 

niewątpliwie na ogólną ocenę sytuacji w badanym obszarze. 

W 2019 r. liczba nieprawidłowości, w porównaniu z rokiem wcześniej-

szym, nieznacznie spadła – stwierdzono je w co trzeciej kontroli. Niepokojące 
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jest jednak, że wśród uchybień dominowało niestosowanie przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej. Wprawdzie wszyscy wykonujący prace zostali 

wyposażeni w środki chroniące przed pyłami azbestu (taka sytuacja miała miejsce 

pierwszy raz, bowiem liczba tych nieprawidłowości systematycznie wzrastała od 

2015 r.), jednakże stwierdzono przypadki ich niestosowania lub niewłaściwego stoso-

wania. Pięć osób nie stosowało przydzielonych kombinezonów ochronnych i półma-

sek przeciwpyłowych, jedna osoba nie założyła również obuwia roboczego, dziewięć 

innych osób niewłaściwie stosowało przydzielone środki – miało rozpięte kombine-

zony, podwinięte rękawy, niezałożone na głowę kaptury, niedopasowane półmaski. 

Trzy osoby nieprawidłowo stosowały środki ochrony dróg oddechowych – część no-

sowa półmaski nie przylegała odpowiednio do twarzy. Jest to niepokojące, biorąc pod 

uwagę fakt, że kontrolowano firmy, które stale zajmują się usuwaniem odpadów za-

wierających azbest. 

Porównując wyniki kontroli z kilku ostatnich lat, należy stwierdzić, że w więk-

szym zakresie przestrzegano obowiązku wygrodzenia, oznakowania i zabezpie-

czenia miejsc pracy, a także właściwego składowania i pakowania odpadów – 

w 2019 roku ujawniono znacznie mniej tych nieprawidłowości. 

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości wynikały przede wszystkim z 

lekceważenia zagrożeń przez pracowników (którzy zostali odpowiednio przeszkoleni 

i wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, lecz nie zdawali sobie sprawy z fak-

tycznych zagrożeń i ich ewentualnych konsekwencji dla zdrowia) oraz braku nadzoru 

nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. Często na miejscu prac nie 

było pracodawców ani osób kierujących pracownikami, na których powinna spoczy-

wać odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie pracy. 

W 2019 roku inspektorzy pracy skierowali trzy pisma do organów nadzoru bu-

dowlanego, trzy pisma do inspekcji sanitarnej oraz pięć pism do organów samorządu 

terytorialnego.  

W pismach do organów nadzoru budowlanego oraz inspekcji sanitarnej poin-

formowano o wykonywaniu przez podmioty gospodarcze prac związanych z usuwa-

niem wyrobów zawierających azbest bez dokonania odpowiedniego zgłoszenia. 
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W trzech pismach do burmistrzów gmin, na terenie których dokonywano nie-

zgodnie z przepisami prac związanych z demontażem pokrycia dachowego zawiera-

jącego azbest, inspektor pracy zwrócił się z prośbą o przekazanie osobom składają-

cym wnioski o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zwią-

zanych z ochroną środowiska – informacji nt. ciążących na nich obowiązków, w tym 

obowiązku zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu okręgowemu in-

spektorowi pracy. 

W kolejnym piśmie do wójta gminy, z terenu której odbierano wcześniej usu-

nięty materiał zawierający azbest, inspektor pracy poinformował, że składowany na 

posesji materiał zawierający azbest (który został usunięty ok. 2-3 miesiące wcześniej 

przez nieznaną firmę zewnętrzną) nie został opakowany i zabezpieczony przed oso-

bami postronnymi. 

Inspektor pracy poinformował także kolejnego wójta o samodzielnym usunię-

ciu pokrycia dachowego zawierającego azbest przez właściciela budynku. 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powiadomił o przeprowadzeniu 

kontroli we wskazanym miejscu oraz ukaraniu podmiotów grzywną w formie mandatu 

karnego, w związku z wykonywaniem tych prac bez wymaganego zgłoszenia. 

W latach wcześniejszych skierowano do starostów wszystkich powiatów oraz 

wójtów i burmistrzów z województwa podkarpackiego pisma profilaktyczne z wnio-

skiem o informowanie mieszkańców o obowiązkach spoczywających na wykonaw-

cach prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Niestety pisma 

profilaktyczne kierowane do organów administracji terytorialnej nie zawsze odnoszą 

skutek. Miesiąc po wysłaniu pisma do wójta jednej z gmin ponownie zdarzył się przy-

padek interwencji inspektora pracy w związku z niewłaściwym sposobem usuwania 

pokrycia dachowego. Właściciele budynku (którzy zgłosili zamiar przeprowadzenia 

tych prac do urzędu gminy) przyznali, że nie zostali poinformowani przez władze 

gminy o obowiązku zgłoszenia prac do właściwych organów nadzoru. 

Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń prac w zakresie usuwania wyrobów zawie-

rających azbest i liczbę przeprowadzonych kontroli, można zaryzykować wniosek, że 

przeważająca część takich prac w 2019 r. była wykonywana na terenie woje-

wództwa podkarpackiego bez powiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy w 

Rzeszowie. Zwiększająca się od 2017 r. liczba zawiadomień dotyczących samego 
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odbioru odpadów wynika ze zmniejszających się dotacji na ten cel z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska. Gmin najczęściej nie stać na sfinansowanie całego 

procesu usuwania wyrobów zawierających azbest i pokrywają jedynie koszty odbioru 

odpadu, informując przy tym właścicieli obiektów, że demontaż muszą wykonać we 

własnym zakresie. W takiej sytuacji prace wykonywane są albo metodą gospodarczą, 

albo przez firmy budowlane, które jednak nie informują o tym fakcie organów nad-

zoru. Powodem takiego działania jest najprawdopodobniej chęć uniknięcia kontroli (w 

przypadku przedsiębiorców), ale także niewiedza. Można więc przypuszczać, że 

wiele prac demontażowych prowadzono w sposób niezgodny z przepisami, czyli za-

grażający zarówno osobom wykonującym te prace, osobom postronnym (mieszkań-

com, użytkownikom obiektów), jak i środowisku. 

Na podkreślenie zasługuje, że odniosły skutek pisma kierowane w latach 

wcześniejszych do urzędów gmin, informujące o nierzetelnych wykonawcach prac 

(przede wszystkich takich, którzy unikali kontroli inspektorów pracy). Żaden z „proble-

matycznych” przedsiębiorców nie wygrał ponownie przetargu organizowanego przez 

gminę na usuwanie lub odbiór materiałów zawierających azbest. Prawdopodobnie na 

powyższy fakt ma również wpływ możliwość odebrania dotacji z funduszu ochrony 

środowiska, w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa przez osoby wykonujące te 

prace. 

2.6. Budownictwo infrastruktury kolejowej 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 17 kontroli w 15 podmiotach 

wykonujących roboty torowe. Skontrolowali siedem miejsc robót, w których praco-

wało: siedmiu generalnych wykonawców odpowiedzialnych za organizację i przygoto-

wanie miejsc wykonywania robót torowych, jeden lider kontraktu i dziewięciu podwy-

konawców. Każdy z podwykonawców został zaakceptowany przez właściwy teryto-

rialne zakład linii kolejowych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. 

W skontrolowanych miejscach robót pracę wykonywało 139 osób, w tym 108 

pracowników i 14 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Kontrolami objęto prace polegające na: 

- wymianie nawierzchni kolejowej dwóch torów, budowie peronu, kładki dla pie-

szych, nastawni i sieci trakcyjnej, 
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- wymianie kostki brukowej na peronie, 

- budowie trzech torów wraz z czterema rozjazdami, dobudowie krawędzi peronu 

przy torze, wymianie płyt peronowych przy torze, budowie dojścia do peronu 

i przebudowie obiektów inżynieryjnych, 

- modernizacji przejazdu kolejowego, 

- demontażu szyn i budowie torów, rozładunku i pryzmowaniu materiałów sypkich 

przy dworcu kolejowym,  

- układaniu przęseł torowych (szyna + podkład) przy pomocy suwnic bramowych, 

- budowie i przebudowie stacji (wykonanie nasypu skarpy, budowa wiaduktu kole-

jowego, układanie nawierzchni torowej wraz ze spinaniem toru). 

W trakcie kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości: 

Badany obszar Ujawnione nieprawidłowości 

Szkolenia bhp 

Jeden pracownik nie został poddany szkoleniu wstępnemu w ramach in-
struktażu ogólnego i stanowiskowego, dwie osoby zatrudnione na pod-
stawie umowy zlecenia nie zostały zapoznane z przepisami i zasadami 
bhp, dwóch pracowników nie odbyło szkoleń okresowych w dziedzinie 
bhp.  

Badania lekarskie 

Jeden pracownik i trzy osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia 
zostały dopuszczone do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzają-
cego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zaj-
mowanym stanowisku.  

Dodatkowe uprawnie-
nia kwalifikacyjne 

Jeden pracownik nie posiadał uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi ko-
parki dwudrogowej. 

Wyposażenie w środki 
ochrony indywidualnej 

Jeden pracownik wyposażony został w hełm ochronny o nieodpowied-
nich cechach ochronnych i użytkowych (z datą produkcji 10.2006 r.). 

Ocena ryzyka zawodo-
wego  

Nie opracowano oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą wyko-
nywaną przez pięciu pracowników. Trzech pracowników nie zostało za-
poznanych z oceną ryzyka zawodowego. 

Udzielenie pracowni-
kom wykonawcy infor-
macji o zagrożeniach 
dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas wy-
konywania prac (In-
strukcja Ibh-105) 

Trzy osoby nie zostały zapoznanie z treścią instrukcji Ibh-105. 

Instrukcja bezpiecz-
nego wykonywania ro-
bót budowlanych 
(IBWR) i zapoznanie 
z nią pracowników 
(osób) 

W jednym miejscu wykonywania robót nie opracowano „Instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót budowlanych”, o której mowa w § 2 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

Zapewnienie pomiesz-
czeń higienicznosani-
tarnych 

Na jednej budowie dla czternastu pracujących nie zapewniono umywalni. 
Na kolejnej budowie, na której pracowało czterdziestu dwóch pracują-
cych, nie zapewniono wydzielonego pomieszczenia umywalni – pracu-
jący mieli możliwość korzystania z wody do celów higienicznosanitarnych 
doraźnie, z pojemników ustawionych na zewnątrz przy zapleczu biuro-
wym budowy. Również na ww. budowie nie zapewniono pracownikom 
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ustępu w odległości nie przekraczającej 125 m od najdalszych stanowisk 
pracy.   

Zastosowanie na stano-
wiskach pracy środków 
ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wy-
sokości  

Na jednej budowie w trzech miejscach robót nie zabezpieczono stano-
wisk pracy pięciu pracowników poprzez zastosowanie balustrad ochron-
nych.   
Na kolejnej budowie w czterech miejscach robót nie zabezpieczono sta-
nowisk pracy poprzez zastosowanie balustrad ochronnych, natomiast 
w trzech miejscach zabezpieczono je przez zastosowanie balustrad nie-
kompletnych. Nieprawidłowości te dotyczyły czterech pracowników.  
Na ww. budowie jeden podwykonawca prowadził prace na wysokości 
przy użyciu dwóch niekompletnych rusztowań systemowych, na których 
pracowało dwóch pracowników. Na tej samej budowie drugi podwyko-
nawca nie zabezpieczył studzienki teletechnicznej przed możliwością 
wpadnięcia osób.  

Oznakowanie i osygna-
lizowanie miejsc prowa-
dzenia robót torowych 
zgodnie z Regulami-
nem Tymczasowego 
Prowadzenia Ruchu. 
Oznakowanie wskaźni-
kami W-7  

W dwóch miejscach prac brak było takiego oznakowania i osygnalizowa-
nia, w jednym miejscu – oznakowanie było niekompletne (brak taśmy 
ostrzegawczej na niektórych odcinkach). 

Porozumienie o współ-
działaniu pracodawców. 
Koordynator sprawu-
jący nadzór nad bezpie-
czeństwem i higieną 
pracy wszystkich pra-
cowników zatrudnio-
nych w tym samym 
miejscu 

Obowiązek dla prowadzących roboty wystąpił w czterech miejscach ich 
wykonywania i nie zrealizował go jeden podmiot. 

 

Kontrole dowiodły, że firmy specjalistyczne posiadające wykwalifiko-

wane kadry, odpowiedni sprzęt oraz doświadczenie w realizacji inwestycji kole-

jowych w o wiele większym stopniu przestrzegają wymagań bhp, niż małe firmy 

podwykonawcze, wykonujące krótkoterminowe zlecenia. 

Największą liczbę nieprawidłowości podczas wykonywania robót toro-

wych ujawniono w zakresie zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem 

z wysokości. Dominującym zagrożeniem był upadek z płaszczyzn usytuowanych 

powyżej otaczającego terenu, tj. z płaszczyzn przy krawędziach przepustów i wiaduk-

tów. Kolejne zagrożenia upadkiem z wysokości wynikały z braku balustrad ochron-

nych przy krawędziach skarp nasypów oraz zabezpieczeń wykopów pod studzienki 

teletechniczne i instalacje. Inne istotne nieprawidłowości to brak umywalni oraz ustę-

pów usytuowanych w odległości nie przekraczającej 125 m od najdalszych stanowisk 

pracy. W mniejszym stopniu ujawniano: brak badań lekarskich, szkoleń bhp, nieopra-

cowanie oceny ryzyka zawodowego, niezapoznanie pracowników z oceną ryzyka, 
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prowadzenie prac przy użyciu niekompletnych rusztowań (niepełne podesty robocze 

rusztowań, brak poręczy ochronnych, desek krawężnikowych, balustrad ochronnych). 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa w ocenie pracodawców i inspek-

torów pracy należy zaliczyć: 

 słabą znajomość obowiązujących przepisów lub ich niewłaściwą interpretację 

przez pracodawców i osoby nadzoru, 

 brak dostatecznej wiedzy pracowników nt. zagrożeń występujących podczas pro-

wadzenia robót, szczególnie pracowników młodych bez doświadczenia, nierze-

telne wykonywanie pracy przez pracowników o długim stażu pracy (rutyna) oraz 

lekceważenie zagrożeń,  

 rutynowe podejście przez pracodawców i osoby nadzoru do oceny ryzyka zawo-

dowego oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 

 brak doświadczenia pracowników z małych firm podwykonawczych w zakresie 

bezpiecznego prowadzenia robót na obszarach kolejowych, 

 lekceważenie poleceń przełożonych, 

 ograniczanie do minimum kosztów prowadzonej działalności, 

 nakładanie przez inwestorów stosunkowo krótkich terminów realizacji zadań i wy-

nikający z tego pośpiech przy prowadzeniu robót torowych, 

 niewłaściwe tempo pracy, na które znaczny wpływ wywierają dojazdy i wyjazdy 

pracowników w poniedziałki i piątki z i do miejscowości zamieszkania, nierzadko 

odległych o setki kilometrów od miejsc robót; w tych dniach realizacja nałożonych 

zadań odbywała się w dużym tempie, 

 zatrudnianie na budowach niewykwalifikowanych osób, które nie mają odpowied-

niego przygotowania zawodowego, 

 zmęczenie, 

 dużą rotację pracowników, 

 trudności w pozyskaniu osób z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacyjnymi ze 

względu na ich wysokie wymagania płacowe, 

 nierzetelne wykonywanie zadań służby bhp. 
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Prace na czynnych torach kolejowych, a także obok czynnych torów kolejo-

wych, są zaliczane – zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, 

poz. 1034) – do prac szczególnie niebezpiecznych. Proces rewitalizacji i remontów 

linii kolejowych trwa. Zły stan techniczny linii kolejowych oraz wieloletnie zaniedbania 

w realizacji inwestycji powodują, iż obecnie nastąpiło znaczne przyspieszenie prac, 

które będą kontynuowane w latach następnych. Mając jednak na względzie zagroże-

nia występujące przy wykonywaniu robót torowych, Państwowa Inspekcja Pracy bę-

dzie monitorować i kontrolować przebieg tego procesu. 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji, remontach i konserwa-

cji sieci podziemnych 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 6 kontroli w 6 zakładach. Skontrolowali nastę-

pujące prace: 

- wymianę zaworu w podziemnym zamkniętym zbiorniku pompowni na terenie 

oczyszczalni ścieków,  

- prace remontowo-konserwacyjne sieci podziemnej centralnego ogrzewania, 

- dwie przebudowy sieci cieplnych wysokoparametrowych, 

- wymianę sieci ciepłowniczej, 

- budowę gazociągu wysokiego ciśnienia. 

Kontrolowane prace wykonywało 36 osób. 

Ujawnione nieprawidłowości przedstawia poniższa tabela. 

Zagadnienia objęte 
kontrolą 

Uwagi 

Ocena ryzyka zawodo-
wego 

U jednego pracodawcy nie dokonano okresowej aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego. Ponadto w dokonanej ocenie ryzyka nie uwzględniono 
czynników psychospołecznych. Nieprawidłowość dotyczyła pięciu pra-
cowników. 
W jednym przedsiębiorstwie nie przechowywano oświadczeń o zapozna-
niu z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami (brak oświadczeń w aktach oso-
bowych czterech pracowników). 
Jeden pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego bez współudziału 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz konsultacji z pracownikami 
lub ich przedstawicielami. Nieprawidłowość dotyczyła dwóch pracowni-
ków. 

Szkolenia w dziedzinie 
bhp 

Jeden pracodawca nie dopełnił obowiązku przeszkolenia jednego pra-
cownika w zakresie instruktażu stanowiskowego. 
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U jednego pracodawcy stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących 
trybu przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy – szkolenie dwóch pracowników przeprowadził praco-
dawca bez odpowiedniego przeszkolenia w tym zakresie.    

Organizacja robót 

Uchybienia dotyczące organizacji robót budowlanych stwierdzono u czte-
rech pracodawców: 
trzej pracodawcy nie ogrodzili terenu prowadzonych robót (pracę wykony-
wało dziewięciu pracowników), 
dwóch pracodawców nie zapewniło ładu i porządku (pracę wykonywało 
dziewięciu pracowników). 

Organizacja prac 
szczególnie niebez-
piecznych w zbiorni-
kach, kanałach i innych 
przestrzeniach za-
mkniętych 

Jeden pracodawca nie zapewnił nadzoru nad pracą czterech pracowni-
ków na terenie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. 

Prace ziemne 
Jeden pracodawca nie zapewnił pięciu pracownikom bezpiecznego wej-
ścia/zejścia do wykopu zlokalizowanego na terenie prowadzonych prac 
modernizacyjnych sieci ciepłowniczej.   

Obsługa maszyn 
i urządzeń 

U jednego pracodawcy stwierdzono niewłaściwy stan techniczny fotela 
operatora żurawia oraz lusterka bocznego w kabinie.   

Środki ochrony indywi-
dualnej 

U dwóch pracodawców stwierdzono niestosowanie przez czterech pra-
cowników środków ochrony indywidualnej głowy (hełmów ochronnych). 
U jednego pracodawcy dostarczono jednemu pracownikowi hełm 
ochronny o nieodpowiednich cechach ochronnych i użytkowych.  

Pomiary czynników 
szkodliwych, niebez-
piecznych i uciążliwych 

Jeden pracodawca nie wykonał ciążącego na nim obowiązku przeprowa-
dzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, 
tj. hałasu, drgań o działaniu ogólnym oraz drgań przenoszonych przez 
kończyny górne. Nie przeprowadził tych badań na dwóch stanowiskach 
pracy, na których pracowało dwóch pracowników. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów prawa, 

które skutkowałyby bezpośrednim narażeniem życia lub zdrowia pracujących. 

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zasadniczo organizacji robót.  

Odpowiednie zabezpieczenie placu budowy przed osobami postronnymi, czy 

wydzielenie, oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych, to zadania praco-

chłonne, wymagające czasu, którego – jak powtarzają pracodawcy – nie mają. Poza 

tym większość robót związanych z eksploatacją, remontami i konserwacją sieci pod-

ziemnych prowadzona jest w miejscach publicznych i obejmuje duży obszar, co 

wiąże się ze znacznymi wydatkami, na które – wg słów pracodawców – ich nie stać. 

Dużym problemem jest niestosowanie przez pracowników odpowiednich środ-

ków ochrony indywidualnej, głównie hełmów ochronnych. Inspektorzy pracy częściej 

ujawniali niestosowanie środków ochrony niż ich niedostarczenie. Przemysłowe 

hełmy ochronne, jeżeli znajdują się na budowach, są często używane tylko podczas 

kontroli inspektora pracy, a nie wówczas, gdy jest realne zagrożenie czynnikiem nie-

bezpiecznym. 
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W ocenie inspektorów pracy nadrzędne przyczyny ujawnionych nieprawidło-

wości to ograniczanie kosztów, pośpiech wynikający z konieczności dotrzymania zbyt 

krótkich terminów realizacji inwestycji, rutyna oraz brak nadzoru, a często tolerowa-

nie przez nadzorujących wykonywania pracy niezgodnie z przepisami. Niski poziom 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pracodawców 

(zwłaszcza z małych firm) jest wynikiem braku lub powierzchownego przeszkolenia 

w zakresie bhp. Nagminne jest przerzucanie odpowiedzialności za stan bhp na pod-

wykonawców, którzy mają znacznie mniejsze możliwości organizacyjne i finansowe. 

Nie bez znaczenia jest też nieprzeprowadzanie kontroli warunków pracy na budowie 

przez służbę bhp. 

Pracodawcy często jako przyczynę naruszeń wskazywali niedobór wykwalifi-

kowanych pracowników. Młodzi ludzie nie są zainteresowani trudną, wyczerpującą i 

niestabilną pracą, ale także stosunkowo niskim wynagrodzeniem w tej branży. Z 

dużą rotacją pracowników wiąże się konieczność przeprowadzania kolejnych szkoleń 

bhp, badań lekarskich, organizowania zaplecza, wyposażenia w środki ochrony indy-

widualnej, odzież i obuwie robocze. Realizacja tych wszystkich obowiązków pociąga 

za sobą znaczne koszty. Przyczyny finansowe leżą też u podstaw takich uchybień jak 

nieprzeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występu-

jących w środowisku pracy. 

Podsumowując wyniki kontroli, trzeba zaznaczyć, że brak zabezpieczeń na 

stanowiskach pracy wynika z małej skuteczności nadzoru odpowiedzialnego u praco-

dawców za ochronę pracy. Często obserwuje się nawet ciche przyzwolenie na wyko-

nywanie prac w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników, ponieważ prio-

rytetem jest uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. 

Poniżej na fotografiach przedstawiono rażące przykłady nieprawidłowości 

ujawnionych przez inspektorów pracy w czasie kontroli budów.  
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Wykonywanie prac murarskich na rusztowaniach „warszawskich” niewyposażonych w pełne pomo-
sty robocze, poręcze ochronne oraz piony komunikacyjne 
 

 
Przewód przedłużacza wyrwany z dławicy 
gniazda 

 
Betoniarka podłączona przy użyciu własnej kon-
strukcji przedłużacza zakończonego własnej kon-
strukcji rozdzielaczem 
 

  
Wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia osób wykonujących pracę przed upadkiem 
z wysokości 
 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

97 

 

Pilarka do cięcia poprzecznego i wzdłużnego 
niewyposażona w osłonę piły oraz klin rozsz-
czepiający. Na stanowisku porozrzucane od-
pady stwarzające ryzyko potknięcia się opera-
tora 
 

Wykonywanie pracy na wysokości na niestatecz-
nym rusztowaniu oraz na pomoście roboczym 
niewyposażonym w bariery ochronne 

 
Wykonywanie prac na wysokości przy montażu 
płyt warstwowych na dachu bez zabezpieczenia 
przed upadkiem z wysokości 

 
Pomost roboczy ustawiony na kolumnach ruszto-
wania warszawskiego bez barier ochronnych, na  
którym dodatkowo ustawiono drabinę rozstawną 
jako przystawną, służącą do wchodzenia na kon-
strukcję dachu 
 

 
Brak zabezpieczenia przed możliwością upadku 
osób z wysokości (z przepustu) 
 

 
Brak wyznaczenia i oznakowania strefy niebez-
piecznej pracy koparki, brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem 
 

 
Brak zabezpieczenia otwartej krawędzi muru 
oporowego przed upadkiem osób z wysokości  

 
Brak odpowiedniego zabezpieczenia krawędzi 
drogi przed upadkiem osób z wysokości  
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Brak zabezpieczenia przed obsunięciem nieza-
bezpieczonej ściany skarpy, brak odpowied-
niego zabezpieczenia krawędzi drogi przed 
upadkiem osób z wysokości  
 

 
Wykop szerokoprzestrzenny – zabudowa piono-
wych ścian wykopu grodzicami Larsena od 
strony zachodniej i północnej, możliwość wpad-
nięcia osób do wykopu od strony południowo-
wschodniej 
 

  
Prace związane z deskowaniem podciągów wykonywane przy pomocy niekompletnego rusztowania 
typu warszawskiego, którego nie wyposażono w stabilne pomosty robocze, balustrady ochronne, 
piony komunikacyjne, nie zakotwiono, nie posadowiono stabilnie i bezpiecznie. Rusztowanie usta-
wione bezpośrednio na nieustabilizowanym gruncie. Zastosowano prowizoryczne podkładki pod 
ramy dolne rusztowania (cegły lub deski). Osoby pracujące niewyposażone w hełmy ochronne 
 

  
Brak zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych (brak ogrodze-
nia i oznakowania) 
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Brak zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac przed dostępem osób postronnych (brak ogrodze-
nia i oznakowania) 

 
Brak wygrodzenia i zabezpieczenia strefy nie-
bezpiecznej przed dostępem osób nieupoważ-
nionych w miejscu prowadzenia prac 
 

 
Dopuszczenie pracowników do pracy w wykopie 
bez hełmów ochronnych głowy i bez 
zabezpieczenia przed możliwością urazu 
wskutek obsunięcia się niezabezpieczonych 
ścian wykopu 
 

 
Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed 
możliwością upadku osób z wysokości z prze-
pustu w międzytorzu 

Niekompletna balustrada ochronna zamonto-
wana przy krawędzi skarpy nasypu przy zaple-
czu budowy 
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Brak balustrady ochronnej chroniącej przed 
upadkiem osób z wysokości do wykopu pod 
studzienkę teletechniczną 

 
Prace polegające na czyszczeniu ściany przy-
czółku wiaduktu kolejowego wykonywane przy 
użyciu dwóch niekompletnych rusztowań syste-
mowych  
 

  
Brak odpowiedniego zabezpieczenia odkrytego wykopu w miejscu dostępnym dla osób niezatrud-
nionych, brak zabezpieczenia przed obsunięciem ścian wykopu 

3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania niepełno-

sprawnych 

Na terenie województwa podkarpackiego – wg stanu na dzień 31.01.2020 r. – 

funkcjonowały 72 zakłady pracy chronionej, w tym 9 spółdzielni, oraz 13 zakładów 

aktywności zawodowej. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili: 

- 21 kontroli w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej, 

- jedną kontrolę w zakładzie ubiegającym się o nadanie statusu zpch, 

- 11 kontroli w zakładach pracy chronionej ubiegających się o rozszerzenie statusu 

na inne obiekty lub pomieszczenia, 

- 6 kontroli w zakładach posiadających status zpch, organizujących stanowiska 

pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- 4 kontrole w zakładach aktywności zawodowej, 
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- jedną kontrolę w zakładzie ubiegającym się o przyznanie statusu zaz, 

- 4 kontrole w zakładach posiadających status zaz i ubiegających się o rozszerze-

nie statusu na inne obiekty lub pomieszczenia, 

- 43 kontrole w zakładach nie będących zakładami pracy chronionej i nie ubiegają-

cych się o status, a przystosowujących stanowiska pracy dla osób niepełno-

sprawnych (w trybie art. 26 ust. 6 lub 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), 

- 15 kontroli warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarko-

wanym stopniem niepełnosprawności, zatrudnionych w zakładach nie zapewnia-

jących warunków pracy chronionej, w tym w zakładach, które utraciły/zrezygno-

wały ze statusu zpch/zaz oraz osób, których stanowiska podlegały ocenie PIP na 

podstawie art. 26 ust. 6 lub art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji (…) w latach 

ubiegłych i nie upłynął okres, na jaki zawarto umowę ze starostą. 

W skontrolowanych zakładach wykonywało pracę 6 tys. pracowników niepeł-

nosprawnych. 

Stwierdzenie mniejszej – w stosunku do roku 2018 – liczby nieprawidłowości 

w niektórych badanych obszarach wynika z faktu, iż w 2019 roku inspektorzy pracy 

skontrolowali mniejszą liczbę zakładów pracy chronionej. Natomiast skala i rodzaj 

nieprawidłowości świadczą o wciąż małej wiedzy pracodawców nt. organizacji bez-

piecznej pracy pracowników niepełnosprawnych oraz niskiej świadomości odpowie-

dzialności za ich zdrowie i życie. Pracodawcy w dalszym ciągu nie dbają o stan bhp 

w sposób, jakiego wymagają obowiązujące przepisy. Wniosek ten potwierdza duża 

liczba decyzji ustnych, wydanych i zrealizowanych w trakcie trwania kontroli, których 

wykonanie niejednokrotnie nie wymagało znaczących nakładów finansowych.  
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Dokonując oceny przestrzegania prawa w zakładach ubiegających się 

o status lub przystosowujących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, 

należy podkreślić, że stwierdzone uchybienia wynikały głównie z braku wystarczają-

cej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów. Znaczna część stwierdzonych nie-

prawidłowości została usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli poprzez realizację 

decyzji ustnych. Podyktowane to było zwłaszcza obawą o utratę refundacji stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych. Liczba zakładów, w których stwierdzono narusze-

nia w 2019 roku, w utrzymuje się w zasadzie na podobnym poziomie jak w latach mi-

nionych. 
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instalacje i urządzenia elektryczne

maszyny i urządzenia

stanowisk apracy
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bariery architektoniczne
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zakłady ubiegające się o nadanie statusu lub przystosowujące miejsca pracy dla 
osób niepełnosprawnych
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Niepokój natomiast budzi fakt, iż odsetek zakładów pracy chronionej i zakła-

dów aktywności zawodowej, w których ujawniono uchybienia, nadal jest wysoki. 

Wpływ na opisaną sytuację mają zarówno problemy finansowe pracodawców, co po-

ciąga za sobą ograniczenie nakładów na cele inwestycyjne (remonty i przeglądy 

techniczne obiektów i pomieszczeń, zakup nowych maszyn i urządzeń), ale i przeko-

nanie, że rodzaj tych uchybień nie będzie stanowił podstawy do odebrania uzyska-

nego wcześniej statusu zpch czy zaz. 

Porównywalna jest z rokiem 2018 liczba zakładów pracy chronionej i zakładów 

aktywności zawodowej, w których ujawniono nieudzielenie urlopów wypoczynkowych 

i dodatkowych, czy też nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy osób niepełno-

sprawnych. W ocenie inspektorów pracy może mieć to związek ze stale wzrastają-

cymi kosztami pracy. Pracodawcy, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, wskazują, 

że coraz trudniej jest im znaleźć na rynku pracy osoby chętne do podjęcia zatrudnie-

nia, takie, które pomimo swojej niepełnosprawności będą mogły wykonywać pracę na 

konkretnym stanowisku. Pracodawcy uzasadniają ponadto, że pracownicy niepełno-

sprawni częściej niż pozostali korzystają z długotrwałych zwolnień lekarskich, co 

przekłada się na brak możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego, biorąc pod 

uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. 

Na uwagę zasługuje również niepokojąca tendencja, zwłaszcza wśród praco-

dawców posiadających status zakładu pracy chronionej, że „czują się oni zwolnieni 
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z obowiązku” zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowni-

kom niepełnosprawnym wykonującym pracę w placówkach kontrahentów zewnętrz-

nych (głównie nie zapewniają właściwych pomieszczeń higienicznosanitarnych lub 

nie przystosowują ich do potrzeb osób niepełnosprawnych). Najczęściej tłumaczą się 

tym, że to kontrahent jest właścicielem pomieszczeń, których użycza na potrzeby wy-

konywania usługi, sami nie chcą ponosić kosztów ich przystosowania dla potrzeb 

swoich pracowników. Ta tendencja jest widoczna zwłaszcza podczas kontroli realizo-

wanych w ramach badania skarg składanych przez osoby niepełnosprawne. 

W ocenie inspektorów pracy główne przyczyny ujawnionych naruszeń prawa 

to: 

 niedostateczna wiedza pracodawców oraz pracowników służby bhp, zwłaszcza 

na otwartym rynku pracy, na temat: wymagań przepisów prawa w zakresie przy-

stosowania obiektów i pomieszczeń pracy dla potrzeb osób niepełnoprawnych, 

likwidacji barier architektonicznych, właściwego wyposażania stanowisk pracy w 

zależności od rodzaju niepełnosprawności, dostosowania maszyn i urządzeń do 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień przysługu-

jących osobom niepełnosprawnym, w zakresie m.in. czasu pracy, przerw czy 

urlopów dodatkowych, 

 bagatelizowanie zagrożeń, zarówno przez pracodawców, jak i osoby sprawujące 

nadzór w ich imieniu,  

 ograniczanie dostosowania stanowisk osób niepełnosprawnych wyłącznie do 

określonych formalnych wymogów prawa pracy (minimalizacja kosztów dostoso-

wania stanowiska), 

 zaniedbania organizacyjne i rutynowe podchodzenie przez pracodawców i pra-

cowników służb bhp do zagadnień związanych z prawną ochroną pracy oraz bez-

pieczeństwem pracy,   

 błędne przekonanie pracodawców, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej 

wiąże się z koniecznością kosztownego przystosowania obiektów, pomieszczeń i 

stanowisk do jej potrzeb.   

Natomiast według pracodawców główne przyczyny nieprawidłowości to: 

 brak środków finansowych na remonty i modernizacje obiektów i pomieszczeń 
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pracy oraz maszyn i urządzeń technicznych, 

 stale wzrastające koszty pracy, które wymuszają zatrudnianie osób niepełno-

sprawnych w godzinach nadliczbowych (zamiast zatrudnienia nowych pracowni-

ków) i niejednokrotnie są przyczyną nieudzielania przerw w pracy oraz urlopów 

wypoczynkowych i dodatkowych w terminach wymaganych przepisami,  

 zbyt szybko zmieniające się przepisy w zakresie prawnej ochrony pracy, nieja-

sności interpretacyjne, brak jednolitego orzecznictwa,  

 brak dostępu do literatury fachowej, głównie nt. organizacji stanowisk pracy w po-

wiązaniu z rodzajem niepełnosprawności. 

4. Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym 

Celem kontroli było przekrojowe sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa 

pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach konfekcjonują-

cych, przetwarzających, konserwujących owoce i warzywa oraz w innych branżach 

przemysłu spożywczego (z wyjątkiem zakładów przemysłu mięsnego) i uzyskanie 

ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych. 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 20 kontroli w 20 podmiotach, 

w których pracowało łącznie 1.920 osób, w tym 1.847 pracowników i 59 osób na pod-

stawie umów cywilnoprawnych. 

Wszystkie poddane kontroli podmioty gospodarcze były zakładami sektora 

prywatnego, zarówno krajowego jak i zagranicznego. 

Tab. 1. Skontrolowane zakłady wg indeksu zatrudnienia 

Wielkość zatrudnienia w zakładzie Liczba skontrolowanych zakładów 

Do 9 pracujących 6 

Od 10 do 49 pracujących 7 

Od 50 do 250 pracujących 5 

Powyżej 250 pracujących 2 
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Tab. 2. Skontrolowane zakłady wg PKD 

Dział klasyfikacji działalności gospodarczej Kod PKD 
Liczba 
kontroli 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

Produkcja soków z owoców i warzyw 10.32.Z 4 

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z 11 

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 10.41.Z 1 

Produkcja przypraw 10.84.Z 2 

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie-
sklasyfikowana 

10.89.Z 1 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY  

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw* 46.31.Z 1 

*jeden podmiot jest kwalifikowany do sekcji „handel hurtowy i detaliczny”, gdyż prowadzi taką 

właśnie działalność wiodącą, lecz równocześnie zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw 

Kontrolami objęto przede wszystkim stanowiska pracy i podstawowe procesy 

technologiczne w zakresie przetwarzania owoców i warzyw oraz procesy pomocni-

cze, takie m.in. jak: odbiór surowca, przygotowanie surowca do przeróbki, transport, 

magazynowanie surowca i gotowych produktów, utrzymanie ruchu maszyn i instalacji 

technologicznych. 

WYPADKI PRZY PRACY 

W latach 2016 – 2018 do wypadków przy pracy doszło w ośmiu podmiotach. 

Uwagę zwraca fakt niezarejestrowania żadnego wypadku w mikroprzedsiębior-

stwach, tj. zakładach zatrudniających mniej niż 10 pracowników, oraz znaczna liczba 

wypadków w niektórych dużych podmiotach.  

Tab. 3. Wypadki przy pracy 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy 

Ogółem 

skutek 

zbiorowy 

w tym z udziałem wózków 

ciężki śmiertelny Ogółem 
skutek 

zbiorowy 
ciężki śmiertelny 

2016 19 0 0 0 2 0 0 0 

2017 20 0 0 0 0 0 0 0 

2018 17 0 0 0 2 0 0 0 

 

Tab. 4. Wypadki przy pracy wg skutku i indeksu zatrudnienia 

Indeks zatrudnienia  < 9 10-49 50-249 > 250 Razem 

Liczba zakładów pracy 6 7 5 2 20 

Liczba osób pracujących 73 146 800 901 1920 

Liczba osób zatrudnionych 24 131 795 897 1847 

Liczba zakładów, w których doszło do wypad-
ków w latach 2016-2018 

0 3 3 2 8 

Liczba wypadków przy 
pracy w roku 2016 

ogółem 0 0 8 11 19 

lekkie 0 0 8 11 19 
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ciężkie/zbiorowe 0 0 0 0 0 

śmiertelne 0 0 0 0 0 

 

Liczba wypadków przy 
pracy w roku 2017 

ogółem 0 1 8 11 20 

lekkie 0 1 8 11 20 

ciężkie/zbiorowe 0 0 0 0 0 

śmiertelne 0 0 0 0 0 

Liczba wypadków przy 
pracy w roku 2018 

Ogółem 0 2 2 13 17 

lekkie 0 2 2 13 17 

ciężkie/zbiorowe 0 0 0 0 0 

śmiertelne 0 0 0 0 0 

Liczba wypadków  ogółem 0 3 18 35 56 

W kontrolowanych zakładach najczęściej do wypadków przy pracy dochodziło 

w wyniku:  

- potknięcia, poślizgnięcia się na płaszczyźnie w czasie przemieszczania się – 

13 zdarzeń (23%). Osiem tego typu zdarzeń (61%) miało miejsce w jednym za-

kładzie pracy zajmującym się produkcją mrożonek dań gotowych, koncentratów i 

nadzienia dla przemysłu cukierniczego, 

- kontaktu z ostrymi elementami maszyn, szkłem z rozbitych słoików oraz uderze-

niem kończyn podczas wykonywanych czynności o krawędzie elementów ma-

szyn, powodującego skaleczenia – 8 zdarzeń (14%), z tego 5 zdarzeń w jednej 

firmie, 

- upadku z drabiny (3 zdarzenia), z pomostu, na schodach w trakcie przemiesz-

czania się (4 zdarzenia), powodujących przede wszystkim urazy kończyn, w su-

mie 8 zdarzeń (14%), 

- kontaktu cieczy z gałkami ocznymi pracownika, w tym stosowanych w procesach 

produkcyjnych roztworów chemicznych, w wyniku wychlapania lub niekontrolo-

wanego wytrysku w czasie wykonywanych czynności – 5 zdarzeń (9%), w tym 

3 w jednej firmie, 

- uderzenia przez spadający przedmiot – 4 zdarzenia (7%), w tym 3 w jednej fir-

mie, 

- najechania na stopę, przyciśnięcia ładunkiem, uderzenia przez wózki podnośni-

kowe z napędem silnikowym – 4 zdarzenia (7%), wszystkie w jednej firmie, 

- oparzenia termiczne w wyniku kontaktu z gorącymi cieczami – 3 zdarzenia (5%), 

- wypadków komunikacyjnych na drogach publicznych – 3 zdarzenia (5%). 
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Z analizy dokumentacji z badania okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy wynika, że nie zawsze była ona tworzona z należytą starannością, a do najczę-

ściej występujących uchybień należy zaliczyć: 

- niepodawanie dostatecznych informacji, które pozwoliłyby na ocenę zdarzenia 

i wyciągnięcie wniosków, np. lakoniczny opis zdarzeń – 4 pracodawców (50% 

pracodawców, u których miały miejsce wypadki przy pracy), 

- niedokumentowanie czynności prowadzonych na miejscu wypadku (oględziny, 

szkice, fotografie z miejsca zdarzenia) – 3 pracodawców, 

- nieprzystępowanie niezwłocznie do badania zdarzenia, 

- niepodawanie w protokołach powypadkowych wszystkich przyczyn danego zda-

rzenia, 

- niedokumentowanie faktu zapoznania pracowników ze środkami profilaktycznymi 

oraz ich wdrożenia do stosowania. 

Inspektorzy pracy stwierdzili, że zastosowane środki profilaktyczne były ade-

kwatne do przyczyn, które doprowadziły do aktywacji zagrożeń wypadkowych, oraz 

zostały przez pracodawców wdrożone. 

Czynności kontrolne wykazały również nieprawidłowości w zakresie prowadze-

nia rejestrów wypadków przy pracy, polegające na nieumieszczaniu w ich treści 

wszystkich wymaganych przez przepisy informacji (3 przedsiębiorców) oraz jeden 

przypadek nieumieszczenia w rejestrze informacji o zdarzeniu wypadkowym. 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 

Szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Ujawniono nieprawidłowości polegające na:  

- niezapewnieniu dostatecznie szczegółowych, zawierających niezbędne informa-

cje merytoryczne, programów prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp, głównie 

szkoleń wstępnych (w 4 podmiotach), 

- niezapewnieniu – w przypadku opracowania szczegółowych programów szkoleń 

w dziedzinie bhp – odpowiedniej zawartości merytorycznej, wynikającej z przepi-

sów regulujących problematykę, w tym w zakresie zagadnień, które w czasie 

szkolenia powinny być szczegółowo przedstawione, np. narażenie na działanie 
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czynników szkodliwych, takich jak hałas czy drgania mechaniczne (w 2 podmio-

tach), 

- dopuszczaniu pracowników do pracy bez wymaganego szkolenia wstępnego 

(w 8 podmiotach); bez uprzedniego poddania szkoleniu wstępnemu w dziedzinie 

bhp dopuszczono do pracy pojedynczych pracowników – problem ten dotyczył 

nowo zatrudnionych pracowników, jak i pracowników dopuszczanych do nowej 

pracy lub na nowym stanowisku, np. rozszerzono pracownikowi zakres obowiąz-

ków jako operator wózka podnośnikowego i nie poddano go instruktażowi stano-

wiskowemu przy tych pracach, 

- nieprzestrzeganiu terminów poddawania pracowników pierwszym szkoleniom 

okresowym w dziedzinie bhp, po podjęciu zatrudnienia (w 3 podmiotach), 

- nieprzestrzeganiu terminów poddawania pracowników kolejnym szkoleniom okre-

sowym w dziedzinie bhp (w 5 podmiotach), 

- nieprzestrzeganiu wymaganego przez program czasu szkolenia w dziedzinie 

bhp, przede wszystkim wstępnego, 

- prowadzeniu szkoleń poza godzinami pracy bez udzielenia pracownikowi czasu 

wolnego w innym terminie lub wypłaty wynagrodzenia (w jednym podmiocie), 

- nieprawidłowym dokumentowaniu szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp (niewła-

ściwe wypełnianie kart szkoleń i zaświadczeń z odbytych szkoleń) u 2 pracodaw-

ców.  

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości polegały na: 

- dopuszczeniu do pracy pracowników nie posiadających aktualnych wstępnych 

lub okresowych badań profilaktycznych dla zajmowanego stanowiska i wykony-

wanych prac lub posiadających orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy nieod-

powiednie do zakresu czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku 

(powierzenie prac w szerszym zakresie niż wynikało to z orzeczenia lekarskiego, 

np. powierzenie pracownikowi dodatkowo obsługi wózka podnośnikowego) – w 5 

zakładach, 

- dopuszczeniu pracowników do wykonywania pracy przed uzyskaniem orzeczenia 

lekarskiego o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku pracy – w 2 zakła-

dach, 
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- nieprzestrzeganiu terminów poddawania pracowników kolejnym okresowym pro-

filaktycznym badaniom lekarskim w trakcie zatrudnienia – w 8 zakładach, 

- niepodawaniu w skierowaniach pracowników na profilaktyczne badania lekarskie 

wszystkich istotnych informacji, w tym o występowaniu czynników szkodliwych 

dla zdrowia czy zakresu wykonywanych czynności – w 4 zakładach. 

Dopuszczanie pracowników do pracy bez orzeczenia ze wstępnych lub aktual-

nego orzeczenia z okresowych profilaktycznych badań lekarskich nie ma skali maso-

wej, problem dotyczył pojedynczych osób. 

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnienia do obsługi i konserwacji 

urządzeń oraz wykonywania prac 

W 16 kontrolowanych zakładach wystąpił obowiązek posiadania przez osoby 

eksploatujące i obsługujące maszyny i urządzenia przemysłowe dodatkowych upraw-

nień kwalifikacyjnych wynikających ze szczegółowych przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Wymóg posiadania dodatkowych kwalifikacji dotyczył: 

- obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym, 

- eksploatacji urządzeń energetycznych (kotły, urządzenia elektryczne, sprężarki), 

- maszyn budowlanych (ładowarka wykorzystywana do rozładunku surowca), 

- wykonywania prac spawalniczych (grupy utrzymania ruchu). 

W czasie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy nie stwier-

dzili bezpośrednio na stanowiskach pracy wykonywania prac bez wymaganych w da-

nej sytuacji dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, które byłyby podstawą wydania 

decyzji skierowania pracowników do innych prac w związku z brakiem takich upraw-

nień. Stwierdzono tylko w przypadku jednego pracownika posiadanie nieaktualnej 

książeczki spawacza.  

Pracodawca w jednym mikroprzedsiębiorstwie przyznał, że znajdujący się w 

zakładzie wózek podnośnikowy z napędem silnikowym w razie potrzeby obsługuje 

sam osobiście, chociaż nie ma do tego kwalifikacji.  

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 
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Zagadnienie oceny ryzyka zawodowego poddano analizie we wszystkich za-

kładach. Sześciu pracodawców (30%) nie dokonało tego obowiązku dla wszystkich 

wykonywanych prac lub wszystkich stanowisk. Ponadto nie zawsze przeprowadzona 

ocena ryzyka zawodowego spełniała przyjęte standardy. Inspektorzy pracy dokonu-

jąc analizy przedłożonych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz warunków 

wykonywania pracy przez pracowników stwierdzili szereg nieprawidłowości polegają-

cych na: 

- niedokonywaniu okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, związanej np. 

z wykonaniem badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, wystąpie-

niem wypadku przy pracy, wymianą parku maszynowego (8 pracodawców, 

tj. 40%), 

- braku identyfikacji wszystkich istotnych zagrożeń występujących na danym sta-

nowisku pracy czy przy wykonywanych pracach, w konsekwencji ich nieuwzględ-

nieniu w ocenie ryzyka zawodowego, np. zagrożeń mechanicznych, zagrożeń 

biologicznych, chemicznych, związanych z występowaniem atmosfery wybucho-

wej czy wykonywaniem prac transportowych (14 pracodawców, tj. 70%), 

- niedokonaniu szczegółowej oceny ryzyka zawodowego w związku z narażeniem 

na hałas, którego natężenie przekracza wartość progową 80 dB(A) (2 pracodaw-

ców),  

- niedokonaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością wystąpienia 

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, w sytuacji istnienia takiego narażenia 

(4 pracodawców), 

- nieuwzględnieniu w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń związanych z kontak-

tem z niebezpiecznymi preparatami i substancjami chemicznymi (4 pracodaw-

ców), 

- nieuwzględnieniu w ocenie ryzyka zawodowego niepełnosprawności zatrudnio-

nych pracowników i jej wpływu na poziom ryzyka zawodowego na danym stano-

wisku dla takiej osoby (3 pracodawców), 

- niezapoznaniu kilkunastu pracowników z oceną ryzyka zawodowego (5 praco-

dawców), 

- niekonsultowaniu z pracownikami podejmowanych działań w zakresie bhp, w tym 

dotyczących prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. 
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CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA I UCIĄŻLIWE 

Zagadnienie narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych w 

różnym stopniu wystąpiło praktycznie we wszystkich kontrolowanych podmiotach. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że 4 pracodawców nie dopełniło obowiązku roz-

poznania źródeł czynnika szkodliwego lub nie dokonało tego z należytą starannością 

i nie wytypowało wszystkich czynników szkodliwych do pomiarów stężeń i natężeń w 

środowisku pracy albo nie zweryfikowało tych ustaleń w związku ze zmianami w 

proce-sach produkcyjnych i rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności. Po-

wyższego obowiązku nie dopełniło dwóch pracodawców zatrudniających do 9 pra-

cowników, jeden pracodawca zatrudniający od 10 do 49 pracowników i jeden praco-

dawca zatrudniający od 50 do 250 pracowników. 

W jednym zakładzie, zajmującym się przetwórstwem chrzanu i pieczarek, se-

zonowym przerobem ogórków i papryki oraz produkcją kompotów, inspektor pracy 

uznał, że warunki pracy w realizowanych procesach technologicznych i występująca 

skala narażenia na czynniki szkodliwe nie wymagają wykonywania badań środowiska 

pracy. 

Na stanowiskach pracy w kontrolowanych zakładach występowało narażenie 

pracowników na następujące czynniki szkodliwe: 

- fizyczne (hałas, drgania mechaniczne), 

- chemiczne, 

- o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

- pyły przemysłowe, 

- mikroklimat gorący, 

- mikroklimat zimny. 

W kontrolowanych podmiotach nie stosowano systemów i urządzeń przeno-

śnych do ciągłego monitorowania stężeń czynników szkodliwych, gdyż nie wystąpiła 

taka konieczność. 

Niewykonanie do dnia kontroli pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodli-

wych dla zdrowia w środowisku pracy, mimo warunków pracy wskazujących na taką 

konieczność, stwierdzono w czterech podmiotach. W dwóch firmach nie okazano in-

spektorowi pracy aktualnych pomiarów stężeń i natężeń części wytypowanych do ba-
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dań czynników szkodliwych, co wskazuje na nieprzestrzeganie terminów prowadze-

nia kolejnych badań przez pracodawców, którzy wytypowali czynniki szkodliwe do 

pomiarów i pomiary te co najmniej raz przeprowadzili. 

Przeprowadzone kontrole ujawniły również: 

- nieustalenie w unormowaniach zakładowych dostępności i dostarczania środków 

ochrony indywidualnej słuchu w przypadku przekroczenia progu działania hałasu 

powyżej 80 dB, 

- nieprowadzenie na bieżąco kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

(w dwóch zakładach). 

W 15 zakładach, w których inspektorzy pracy mieli do dyspozycji dokumenty 

z przeprowadzonych badań stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, z analizy rejestrów pomiarów i protokołów badań sporządzonych 

przez laboratoria wynikało, że w warunkach przekroczenia NDN hałasu pracowało 

272 pracowników (14%) w 7 podmiotach, a narażeniu na działanie pyłów – 4 pracow-

ników w jednym podmiocie. 

Przekroczenia NDN hałasu miały miejsce przy obsłudze:  

- linii produkcyjnych wyposażonych w urządzenia wibracyjne oraz różnego rodzaju 

urządzenia transportowe i technologiczne,  

- urządzeń do mycia surowca, 

- wirówek, 

- wyparzarek, 

- pomp, sprężarek, 

- młynków, 

- suszarni, 

- urządzeń sortujących, 

- maszynowni chłodniczych, 

- urządzeń pakujących. 

Pracownikom udostępniono wyniki przeprowadzonych badań stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych w środowisku pracy. 

W podmiotach, w których dokonano pomiarów parametrów czynników szkodli-

wych, założono rejestry czynników szkodliwych oraz karty wyników pomiarów tych 
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czynników. W dwóch zakładach nie były one na bieżąco uzupełniane po kolejnych 

wykonanych badaniach.  

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie po-

twierdzono jeden przypadek choroby zawodowej – obustronny trwały odbiorczy uby-

tek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego, spowodowany hałasem. 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE 

Naruszenia przepisów prawa pracy polegały przede wszystkim na: 

- nieustaleniu rodzajów odzieży i obuwia roboczego do stosowania przez pracowni-

ków oraz przewidywanych okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego 

(2 pracodawców), 

- nieustaleniu rodzajów odzieży i obuwia roboczego do stosowania przez pracowni-

ków oraz przewidywanych okresów użytkowania odzieży i obuwia roboczego dla 

części stanowisk występujących w zakładzie lub nieuwzględnieniu wszystkich nie-

zbędnych środków, w tym środków ochrony indywidualnej (4 pracodawców), 

- niedostarczeniu pracownikom środków ochrony indywidualnej do pracy ze środ-

kami chemicznymi (rękawic i okularów) (jeden pracodawca), 

- niestosowaniu przez pracowników przydzielonej odzieży roboczej i obuwia lub 

środków ochrony indywidualnej (2 pracodawców), 

- nieprowadzeniu ewidencji wydawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidualnej (4 pracodawców), 

- niezapewnieniu do stałej dyspozycji pracowników instrukcji użytkowania i konser-

wacji środków ochrony indywidualnej (3 pracodawców), 

- nieprzechowywaniu dla stosowanych środków ochrony indywidualnej dokumentów 

potwierdzających zgodność ich wykonania z wymaganiami zasadniczymi (deklara-

cji zgodności) (jeden pracodawca), 

- dostarczeniu pracownikom środków ochrony słuchu bez przeprowadzenia analizy 

prawidłowości ich doboru (2 pracodawców).  

Inspektorzy pracy nie stwierdzili użytkowania środków ochrony indywidualnej, 

które nie spełniały wymagań zasadniczych. 

OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY, POMIESZCZENIA HIGIENICZNOSA-

NITARNE, WENTYLACJA I OŚWIETLENIE 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

115 

 

W kontrolowanych zakładach nie wykazano rażących uchybień, które stwarza-

łyby bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników ze względu na stan 

techniczny użytkowanych obiektów i ich nieprzystosowanie do prowadzonej działal-

ności i prowadzonych procesów technologicznych. Użytkowane obiekty i znajdujące 

się w nich pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia socjalne zostały przystosowane 

do liczby zatrudnionych pracowników, prowadzonych procesów produkcyjnych i tech-

nologii. Użytkowane pomieszczenia pracy – poza jednym – spełniały wymogi w za-

kresie wymaganej powierzchni, wysokości i kubatury, wynikające z wymagań przepi-

sów bhp i technologii i były w dobrym stanie. W pomieszczeniach poddanych kontroli 

z reguły zapewniono wymaganą wentylację (poza pojedynczymi pomieszczeniami u 

dwóch pracodawców), ich ogrzewanie w wymaganych sytuacjach oraz zapewniono 

do nich dostęp światła dziennego. Taki stan rzeczy wynika zapewne pośrednio z 

faktu, że w podmiotach branży spożywczej wyższe standardy narzucają przepisy hi-

gienicznosanitarne. Na stanowiskach pracy zapewniono także ład i porządek.  

Stwierdzono jedynie:   

- niewłaściwy stan techniczny podłóg i posadzek u jednego pracodawcy, 

- niedostateczne wyposażenie użytkowanych przez pracowników pomieszczeń hi-

gienicznosanitarnych (jadalni i umywalni) u trzech pracodawców. 

Ponadto nieprawidłowości stwierdzono w zakresie zabezpieczenia miejsc nie-

bezpiecznych w obiektach, przede wszystkim nie oznakowano ramp rozładunkowych 

surowca i magazynowych, przejść pod urządzeniami i instalacjami, urządzeń i ich 

elementów o wysokiej temperaturze, zbiornika z gorącą cieczą. 

STANOWISKA I PROCESY PRACY 

Najczęściej ujawniano następujące nieprawidłowości: 

- nieustalenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, w tym w związku ze sto-

sowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i obsługą urządzeń energe-

tycznych (7 pracodawców), a co za tym idzie – nieustalenie w formie instrukcji 

szczegółowych zasad wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 

- niedokonanie aktualizacji oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia at-

mosfery wybuchowej w miejscach pracy (2 pracodawców), 

- brak lub nieaktualizowanie posiadanych dokumentów zabezpieczenia przed wybu-

chem (3 pracodawców), 
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- niezapewnienie do stałej dyspozycji pracowników instrukcji bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz przy wykonywaniu prac 

stwarzających zagrożenia (9 pracodawców – 45% ogółu), instrukcji w zakresie re-

alizacji transportu wewnętrznego (6 pracodawców – 30% ogółu), instrukcji wyko-

nywania ręcznych prac transportowych (3 pracodawców – 15% ogółu) oraz in-

strukcji magazynowania i składowania surowców i gotowych wyrobów (11 praco-

dawców – 55% ogółu). 

Kontrolą objęto trzy podmioty, w których eksploatowano chłodnie. Nie stwier-

dzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia tych pomieszczeń w sygnalizację 

wskazującą na obecność w nich pracowników oraz w drzwi otwierane od wewnątrz 

i zewnątrz. 

MASZYNY, URZĄDZENIA, INSTALACJE, NARZĘDZIA 

Ocenie stanu technicznego i spełnienia przez maszyny wymogów bezpieczeń-

stwa bieżącej eksploatacji oraz wymagań minimalnych i zasadniczych poddano urzą-

dzenia wykorzystywane przy przetwórstwie owoców i warzyw oraz w wydziałach po-

mocniczych zakładów (transport, utrzymanie ruchu), takie jak: 

- urządzenia do przyjęcia surowca do produkcji, 

- urządzenia do przygotowania surowca do produkcji (do mycia, oczyszczania, 

obierania, sortowania), 

- urządzenia wstępnego przerobu surowca (krajalnice, młynki, ucieraczki, mie-

szarki), 

- urządzenia do obróbki termicznej (wyparzarki, warniki, pasteryzatory, tunele 

grzewcze, tunele chłodnicze), 

- specjalistyczne linie produkcyjne określonego produktu, 

- transportery międzyoperacyjne, 

- urządzenia pakujące na liniach produkcyjnych i gotowe wyroby do wysyłki, 

- przechowalnie surowca i wyrobów (chłodnie), 

- środki transportu bliskiego (wózki podnośnikowe z napędem silnikowym), 

- narzędzia ręczne. 
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Czynności kontrolne objęły również instalacje techniczne użytkowane w zakła-

dach oraz urządzenia z nimi związane, takie jak m.in.: sprężarki, zbiorniki ciśnie-

niowe, maszynownie chłodnicze.  

Do najczęściej występujących naruszeń ujawnianych w zakresie bezpieczeń-

stwa maszyn należały: 

 nieprawidłowości związane z układem sterowania (w 9 podmiotach – 45% ogółu), 

w tym w zakresie:  

 identyfikacji i oznakowania elementów sterowniczych, 

 zapewnienia uruchomienia maszyny tylko poprzez celowe zadziałanie na prze-

znaczony do tego celu układ sterowania, 

 wyposażenia maszyny we właściwy układ sterowania przeznaczony do całkowi-

tego i bezpiecznego jej zatrzymywania, 

 wyposażenia w sprawny i oznakowany element zatrzymania awaryjnego. 

 nieprawidłowości w zakresie ograniczenia dostępu do stref niebezpiecznych (w 12 

podmiotach – 60% ogółu), w tym: 

 niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (stref pracy maszyny), 

 niewłaściwy stan techniczny osłon lub ich niewłaściwa budowa, 

 niewłaściwe zabezpieczenie osłon przed usunięciem oraz wyłączeniem ich 

funkcji ochronnych, 

 zdemontowanie lub zblokowanie elementów nadzorujących funkcje ochronne 

osłon, 

 niezabezpieczenie strefy niebezpiecznej wokół maszyny. 

 nieprawidłowości w zakresie wyposażania i spełniania wymagań przez urządzenia 

zatrzymania awaryjnego (w 5 podmiotach – 25%) w zakresie: 

 identyfikacji elementów zatrzymania awaryjnego, 

 wykonanie elementów zatrzymania awaryjnego zgodnie z wymaganiami aktual-

nych norm, 

 sprawności działania elementów zatrzymania awaryjnego, 

 dostępności dla operatora tych elementów z miejsca obsługi maszyny. 

 nieprawidłowości związane z prowadzeniem kontroli i przeglądów okresowych 

stanu technicznego maszyn i środków transportu bliskiego, w tym wózków z napę-

dem silnikowym (w 5 podmiotach – 25% ogółu). 
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Nieprawidłowości stwierdzano zarówno w przypadku maszyn nowych, podle-

gających wymaganiom zasadniczym, jak i „starych”, które powinny spełniać wymaga-

nia minimalne. Zdecydowana większość nieprawidłowości dotyczyła jednak maszyn 

i urządzeń „starych”. Nadal duża liczba użytkowanych maszyn nie została poddana 

ocenie w zakresie spełnienia wymagań minimalnych i nie została do tych wymagań 

dostosowana. 

Przykładem maszyny, który obrazuje szereg typowych nieprawidłowości spoty-

kanych w czasie kontroli, może być młynek do rozdrabniania owoców i warzyw, 

przedstawiony na fotografiach poniżej. 

   
Brak osłon lub innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających bezpośredni dostęp do tarczy rozdrabniającej 

przez otwór wlotowy załadunkowy – krawędź górna kołnierza zasypowego na wysokości ok. 0,98 metra nad 

poziomem otaczającego terenu, średnica okrągłego zasobnika ok. 0,31 metra, wysokość od tarczy rozdrabnia-

jącej do krawędzi dolnej kołnierza zasypowego ok. 0,6 metra. W związku z tym możliwe było bezpośrednie 

sięganie kończynami górnymi przez otwór zasypowy do wirującej tarczy rozdrabniającej, będącej w ruchu. 

Nie zapewniono również skutecznych osłon i innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających bezpośredni 

dostęp do wyrzutnika rozdrobnionego materiału. 

 

  
W dolnej części młynka znajdowała się ruchoma osłona, której otwarcie nie wymagało użycia narzędzi. Nie 

zastosowano innych urządzeń ochronnych, które uniemożliwiałyby dostęp do strefy niebezpiecznej tarczy tną-

cej po uniesieniu zasobnika – odblokowanie zamka nie wymagało użycia narządzi, a znajdujące się po prze-

ciwnej stronie zamka urządzenie krańcowe nie powodowało unieruchomienia maszyny. Brak  więc było 
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pierwszeństwa układu sterowania zatrzymania maszyny przed układem sterowania przeznaczonym do jej uru-

chomienia. Ponadto istniała możliwość przypadkowego zadziałania na element sterowniczy odpowiedzialny 

za uruchomienie maszyny, gdyż jako element sterowniczy zastosowano przycisk z guzikiem wystającym poza 

obrys jego obudowy. 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

120 

 

Znacznie mniej uchybień stwierdzono w zakładach, w których jest użytkowany 

nowy park maszynowy. Zagrożenia przy eksploatacji nowych maszyn wynikały czę-

sto z ingerencji użytkowników w urządzenia zabezpieczające i układy sterowania (fo-

tografia poniżej). 

 

Zdemontowane zaczepy i blokady przy drzwiczkach do strefy niebezpiecznej maszyny etykietującej – 
wynik ingerencji w zabezpieczenia uniemożliwiające wyłączenie funkcji ochronnych osłony w trakcie 
pracy maszyny i uniemożliwiające jej uruchomienie bez zabezpieczenia dostępu do tej strefy 

Nieprawidłowości, a co za tym idzie zagrożenia wypadkowe przy obsłudze 

maszyn, mogą też wynikać z niespełniania przez wyroby wymagań zasadniczych do-

tyczących ich budowy i zastosowanych elementów bezpieczeństwa. W przypadkach 

oczywistych zagrożeń i wystąpienia wątpliwości co do spełniania przez wyrób wyma-

gań zasadniczych podejmowano kontrole w zakresie nadzoru rynku. Nie spełniały ta-

kich wymagań dwa przenośniki taśmowe zgrzebłowe, eksploatowane u jednego pra-

codawcy (fotografie poniżej). 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

121 

 

  
W koszu zasypowym przenośnika (podajnika wznoszącego) nie było sita uniemożliwiającego kon-
takt z taśmą i zgrzebłami taśmy, mogły więc pochwycić włożoną do kosza kończynę i spowodować 
uraz o krawędź kosza. 

  
Przenośnik podający owoce na sortownik – osłona chroniąca przed kontaktem z elementami będą-
cymi w ruchu nie zasłaniała dostępu do tej strefy niebezpiecznej z uwagi na odczepienie się osłony 
od wieszaka. Osłona fabrycznie nie była trwale mocowana do konstrukcji i mogła być bez użycia 
narzędzia usunięta w trakcie pracy maszyny lub w wyniku drgań maszyny ulec odczepieniu. 

Użytkownikowi wydano decyzje w sprawie usunięcia zagrożeń, a do podmio-

tów wprowadzających wyroby do obrotu skierowano pisma o dobrowolne usunięcie 

stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. 

W związku z zagrożeniem życia i zdrowia operatorów maszyn i celem usunię-

cia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 34 decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn.  
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URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Na podstawie kontroli stwierdzono, że: 

- jeden przedsiębiorca użytkował instalację elektryczną, dla której dokonane po-

miary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej wskazywały na brak 

skuteczności, 

- jeden przedsiębiorca użytkował instalację elektryczną, dla której nie wykonano 

badań skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 

- niedostatecznie zabezpieczano dostęp osób niepowołanych do urządzeń elek-

trycznych (rozdzielni i skrzynek elektrycznych), 

- nie zapewniano swobodnego dojścia do urządzeń elektrycznych (rozdzielni, 

skrzynek elektrycznych, elementów odłączających), 

- nie oznakowano lub niedostatecznie oznakowano urządzenia elektryczne. 

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy poddali ana-

lizie zagadnienia wykonywania transportu wewnętrznego realizowanego na terenie 

zakładów i pomiędzy stanowiskami pracy przy użyciu: 

- urządzeń transportu bliskiego (wózków z napędem silnikowym), 

- urządzeń mechanicznych (przenośników), 

- siły mięśni ludzkich i prostych urządzeń bez napędu. 

Ujawniono następujące nieprawidłowości: 

- niewyznaczenie dróg transportowych, niedostateczne oznakowanie dróg i ramp, 

niewyznaczenie miejsc odkładczych dla materiałów (8 podmiotów – 40%), 

- nieokreślenie zasad wykonywania transportu wewnętrznego w formie instrukcji 

(6 podmiotów – 30%), 

- niezapewnienie drożności przejść i dróg transportowych (w 2 podmiotach), 

- tolerowanie niewłaściwego stanu technicznego użytkowanych środków transpor-

towych (w 8 podmiotach), 

- niezapewnienie do dyspozycji operatorów instrukcji obsługi użytkowanych urzą-

dzeń transportu bliskiego (w jednym podmiocie), 
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- niezabezpieczenie środków transportu przed uruchomieniem przez niepowołane 

osoby, przede wszystkim wózków transportowych i podnośnikowych z napędem 

silnikowym, w których pozostawiono w stacyjce kluczyki (5 podmiotów – 25%), 

- nieprowadzenie i niedokumentowanie wymaganych bieżących przeglądów stanu 

technicznego użytkowanych urządzeń transportu biskiego (w 2 podmiotach), 

- nieokreślenie w formie instrukcji zasad magazynowania i składowania materiałów 

surowców, półproduktów i wyrobów gotowych (11 podmiotów – 55%), 

- nieokreślenie dopuszczalnego obciążenia użytkowanych regałów, posadzek i 

stropów wykorzystywanych przy magazynowaniu (6 podmiotów – 30%), 

- niewłaściwy dobór miejsca i sposób składowania materiałów i produktów, np. nie-

zapewnienie stabilności, niewłaściwe miejsce (5 podmiotów), 

- nieokreślenie zasad prowadzenia przez pracowników ręcznych prac transporto-

wych (3 podmioty). 

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

W trzech podmiotach nie zapewniono realizacji zadań służby bhp (w dwóch 

mikroprzedsiębiorstwach oraz jednym podmiocie zatrudniającym 50 osób, w których 

90% osób świadczyło pracę w różnej formie w okresie zbioru owoców). Jak wynika z 

powyższego, problem ten dotyczy głównie małych zakładów.  

Jeden specjalista ds. bhp nie posiadał aktualnego szkolenia okresowego dla 

osób realizujących zadania służby bhp. 

Inspektorzy pracy ujawnili ponadto: 

- niesporządzanie okresowych analiz warunków pracy i programów poprawy warun-

ków pracy (w 7 zakładach – 35%), 

- nieprowadzenie i niedokumentowanie bieżących czynności kontrolnych na stano-

wiskach pracy (w 4 zakładach – 20%). 

Tab. 5 . Wydane środki prawne 

Zagadnienie 

Do 100 zatrudnionych Powyżej 100 zatrudnio-
nych 

decyzje wnioski 
wykro-
czenia 

decyzje wnioski 
wykro-
czenia 

Przygotowanie pracowników do pracy 33 36 2 5 13 0 

w tym wózków jezdniowych 1 0 0 2       0 0 

Ocena ryzyka zawodowego 21 19 0 5 11 0 

w tym wózków jezdniowych 2 0 0 0 1 0 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 8 2 0 7 0 0 
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Środki ochrony indywidualne oraz odzież 
i obuwie robocze 

10 9 0 4 3 0 

Obiekty i pomieszczenia pracy 16 0 0 2 0 0 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 7 0 0 5 0 0 

Wentylacja, oświetlenie ogrzewanie 1 0 0 2 0 0 

Procesy pracy 26 1 3 21 0 2 

w tym wózków jezdniowych 7 0 0 3 0 0 

Maszyny i urządzenia 82 2 4 100 0 3 

w tym wózków jezdniowych 5 0 0 14 0 0 

Urządzenia i instalacje elektryczne 7 0 0 14 0 1 

Transport i magazynowanie 39 0 3 14 0 1 

Służba bhp 5 7 1 0 1 0 

Razem 255 76 13 178 27 7 

w tym wózków jezdniowych 15 0 0 19 1 0 

Temat kontrolny „Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym” objął prak-

tycznie wszystkie zakłady zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw na 

terenie Podkarpacia. 

Kontrole dowiodły, że istnieje duże zróżnicowanie technologiczne zakładów. 

Obok zakładów stosujących nowoczesne linie produkcyjne funkcjonują zakłady bazu-

jące na starych urządzeniach, obok nowoczesnych funkcjonują wydziały niezaawan-

sowane technologicznie, użytkujące stare, proste urządzenia. Im zakład większy, 

a produkt finalny bardziej przetworzony, tym standardy wyższe, również w zakresie 

bezpieczeństwa pracy. Im produkcja prostsza, mniej przetworzona, a zakład mniej-

szy, tym prostsze środki są wystarczające do osiągnięcia celu (stare proste maszyny, 

mniejsza rentowność produkcji), a poziom bezpieczeństwa pracy niższy. 

Kontrole miały charakter kompleksowy, objęły cały zakres zagadnień bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Takie podejście do spraw bezpieczeństwa i higieny 

pracy pozwoliło na sprawdzenie szerokiego wachlarza zagadnień, niejednokrotnie 

dotarcie do „zaniedbanych” zagadnień i wyeliminowanie szeregu nieprawidłowości 

podczas jednej kontroli.     

Można jednak stwierdzić w oparciu o przeprowadzone kontrole, że najwięcej 

uchybień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w zakresie: 

- stanu technicznego maszyn (wyposażenia w elementy bezpieczeństwa, spełnia-

nia przez maszyny i urządzenia wymagań minimalnych), 

- rzetelności i prawidłowości dokonywania oceny ryzyka zawodowego, 

- bezpieczeństwa w transporcie wewnętrznym i magazynowaniu, 

- procesów pracy i organizacji pracy, 
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- terminowości i zakresu prowadzenia badań czynników szkodliwych, 

- przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie 

bhp). 

Ww. nieprawidłowości dotyczyły w zasadzie wszystkich pracodawców, 

w zdecydowanej wielkości jednak zatrudniających niewielką liczbę pracowni-

ków. Efektem przeprowadzonych czynności była duża liczba wydanych środków 

prawnych, w tym decyzji w zakresie bezpieczeństwa pracy. Ich realizacja pozwoliła 

na realną poprawę warunków pracy zatrudnionych, w tym przede wszystkim ograni-

czenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych. Do czasu opracowania niniejszej infor-

macji pracodawcy wykonali 95% decyzji i wszystkie wnioski. 

5. Bezpieczeństwo w leśnictwie 

W okresie od stycznia do końca listopada 2019 roku inspektorzy pracy OIP 

w Rzeszowie przeprowadzili 26 kontroli w 25 podmiotach, których celem była ocena 

stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w procesie pozy-

skiwania i zrywki drewna. 

W ramach prowadzonych działań kontrolami objęto wyłącznie zakłady usług 

leśnych (ZUL), wykonujące na rzecz Nadleśnictw prace w zakresie pozyskiwania, 

zrywki i składowania drewna. Nie realizowano kontroli jednostek organizacyjnych La-

sów Państwowych. 

Zakłady usług leśnych bazowały głównie na podstawowym sprzęcie niezbęd-

nym do wykonywania prac leśnych. Do pozyskiwania drewna używano pilarek spali-

nowych producentów: Husqvarna, Stihl, Makita, Partner, a zrywkę wykonywano przy 

użyciu przyczep samozaładowczych z zamontowanymi żurawiami hydraulicznymi 

oraz ciągników rolniczych w mniejszym lub większym stopniu dostosowanych do ce-

lów gospodarki leśnej (okratowanie tylnej i bocznych szyb, wzmocnione opony, łań-

cuchy na kołach, zwolnice na przekładniach, wykonane ze stali drobnoziarnistej). 

Pracownicy wyposażeni byli w tyczki kierunkowe do obalania drzew cienkich, kliny do 

obalania, obracaki, ściągacze linowe, kliny żelazne i siekieromłoty do łupania 

drewna. W niektórych zakładach w celu zmniejszenia uciążliwości ręcznych prac 

transportowych stosowano narzędzia pomocnicze, tj. kleszcze zaciskowe, haki i ca-

piny. Trzy podmioty dysponowały skiderami leśnymi typ LKT 80 lub 81, również trzy 
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podmioty – forwarderami służącym do  transportu drewna oraz harwesteremi służą-

cymi do ścinki drzew. Zrywka i układanie drewna stosowego i wielkowymiarowego 

prowadzona była przy użyciu ciągników rolniczych przystosowanych do tego celu, ty-

pów: Ursus C360P, MTZ-82, Massey-Fergusson, Renault Ceres, Valmet, Landini, 

bądź specjalistycznych ciągników leśnych typu LKT 80, LKT 81T, LKT 81S. 

Od pewnego czasu można zauważyć stopniowe, a w ostatnich latach dosyć 

znaczące, zwiększanie zainteresowania właścicieli ZUL zakupem maszyn i urządzeń 

specjalistycznych, np. przyczep zrywkowych z mechanicznym załadunkiem HDS. 

Jako metodę pozyskiwania drewna stosowano głównie ścinkę jednoosobową 

lub dwuosobową (z udziałem pomocnika). 

Większość skontrolowanych zakładów usług leśnych to firmy małe. Skontrolo-

wano 23 zakłady zatrudniające do 9 pracowników i 2 zakłady zatrudniające 10 – 20 

pracowników. W zakładach tych pracowało 115 osób (w tym 107 osób przy pracach 

leśnych), w tym 93 pracowników (wszyscy zatrudnieni przy pracach leśnych), 6 osób 

na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 10 podmiotów prowadzących jednooso-

bową działalność gospodarczą. 

Tab. 1. Wypadki i choroby zawodowe w latach 2017, 2018 i 2019 

Rok zaistnienia 
wypadku 

Podstawa świad-
czenia pracy 

Liczba poszkodowanych w wypadku 

ogółem 
w tym 

śmiertelnych ciężkich lekkich 

2017 

Umowa o pracę 2 0 0 2 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

2018 

Umowa o pracę 0 0 0 0 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

2019* 

Umowa o pracę 2 1 0 1 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

*liczba wypadków przy pracy do dnia kontroli 

W latach 2017, 2018 i 2019 w kontrolowanych zakładach usług leśnych nie 

stwierdzono przypadków zachorowania na choroby zawodowe. 

Nieprawidłowości ujawnione przez inspektorów pracy przedstawia poniższa 

tabela. 

Zagadnienie 

BRAK NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Liczba  
zakładów 

Liczba pra-
cowników 

Liczba 
zakładów 

Liczba pra-
cowników 
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PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 

Szkolenia bhp wstępne ogólne 1 3 5 23 

Szkolenia bhp wstępne stanowiskowe 2 2 5 23 

Szkolenia bhp okresowe 2 6 1 5 

Szkolenia bhp pracodawców 1 1 2 15 

Badania lekarskie wstępne 2 3 1 2 

Badania lekarskie okresowe 1 1 1 7 

Kwalifikacje 1 1 1 1 

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 0 0 6 38 

Wyposażenie w środki ochrony indywi-
dualnej  

3 3 0 0 

Stosowanie przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej 

3 3 5 37 

Ocena ryzyka zawodowego 3 7 1 2 

Służba bhp 5 37 3 6 

Posiłki i napoje 2 18 4 22 

Pranie we własnych zakresie odzieży ro-
boczej lub wypłacanie ekwiwalentu 

0 0 2 20 

BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKACH PRACY I W TRAKCIE PRACY 

Prace szczególnie niebezpieczne 8 35 0 0 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania 
pracy 

18 74 0 0 

Zapewnienie obsady co najmniej dwuo-
sobowej 

2 2 0 0 

Stosowanie bezpiecznych technik pracy 
(ścinka drzew pilarkami) 

3 8 5 9 

Zapewnienie bezpiecznej organizacji 
stanowisk pracy przy ścince drzew pilar-
kami 

5 28 0 0 

Stan techniczny maszyn i urządzeń 1 12 0 0 

Stan techniczny środków transportu 2 8 0 0 

Decyzje UDT zezwalające na eksploata-
cję 

2 4 0 0 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

Pierwsza pomoc przedlekarska 5 31 0 0 

Badania przesiewowe – bore-
lioza  

2 5 0 0 

Szczepienia ochronne prze-
ciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 

25 115 0 0 

OBOWIĄZKI STRON UMÓW CYWILNOPRRAWNYCH I OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH  

W ZAKRESIE BHP 

Określenie obowiązków bhp  0 0 5 14 

Badania lekarskie 0 0 5 14 

Szkolenia bhp 0 0 5 14 

Kwalifikacje (pilarki/żurawie) 0 0 1 1 
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Skala nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli w 2019 roku 

świadczy o nadal niezadawalającym stanie przestrzegania przepisów bhp przez 

pracodawców prowadzących prace z zakresu gospodarki leśnej. Ujawniono sze-

reg naruszeń, w tym głównie:  

- niewyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej (dopuszczanie pra-

cowników do pracy pilarką bez środków ochrony indywidualnej, tj. spodni i butów  

z wkładką przeciwprzecięciową), używanie niesprawnych środków lub ich niesto-

sowanie przez pracowników, 

- niewyposażenie w odzież i obuwie robocze, 

- niedokonanie oceny ryzyka zawodowego, nieuwzględnienie zagrożeń przy ręcz-

nych pracach transportowych oraz zagrożeń ze strony czynników biologicznych, 

- dopuszczanie pracowników, jak również osób świadczących pracę na innej pod-

stawie niż stosunek pracy, do pracy bez badań lekarskich oraz szkoleń w zakre-

sie bhp, 

- brak służby bhp, 

- brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, 

- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac (stosowanie niedozwolonych 

technik ścinki drzew, nieprawidłowe postępowania z drzewami zawieszonymi, 

wykonywanie pracy pod drzewami zawieszonymi), 

- eksploatowanie niesprawnych technicznie pilarek spalinowych i ciągników zryw-

kowych, 

- brak profilaktyki zdrowotnej (badań przesiewowych w kierunku boreliozy i szcze-

pień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu), 

- brak instrukcji obsługiwanych maszyn, 

- nieudostępnianie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej (wprowadzonej zarządzeniem 

Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 20 kwietnia 2012 r.), 

- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 

Stosowanie środków ochrony in-
dywidualnej 

0 0 1 1 
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Powyższe uchybienia są najistotniejszymi problemami, jakie nadal występują 

w tej branży i wymagają dalszych, jeszcze bardziej intensywnych działań kontrolnych 

ze strony inspektorów pracy.  

Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości wg pracodawców to: 

- zła kondycja finansowa i ograniczone środki na inwestowanie w działalność, 

- pośpiech spowodowany dużą liczbą obowiązków, 

- niski poziom wykształcenia nowo zatrudnianych pracowników, przy systematycz-

nym odpływie pracowników doświadczonych, którzy umiejętności nabyli w czasie 

pracy w Lasach Państwowych, brak odpowiedniego przygotowania zawodowego 

pracowników i ich duża rotacja, 

- brak stabilizacji i pewności współpracy z nadleśnictwami (roczne kontrakty ogra-

niczają rozwój firm leśnych i uniemożliwiają inwestowanie w wykwalifikowany 

personel oraz profesjonalny sprzęt), 

- nieuczciwa konkurencja (nieuczciwe podmioty nastawione wyłącznie na łatwy 

zysk oferują konkurencyjne ceny, nie dysponują własnymi pracownikami i wła-

snym sprzętem zmechanizowanym, a  po wygranych przetargach zawierają 

umowy z podwykonawcami, nie zapewniając im żadnej pomocy prawnej lub tech-

nicznej), 

- uzależnienie prac od warunków atmosferycznych, 

- brak ciągłości prac (okresowe wstrzymywanie pozyskiwania drewna w związku  

z trudnościami z jego sprzedażą i późniejszy wzrost zapotrzebowania na suro-

wiec). 

Natomiast wg inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa to: 

- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac (osoby nadzoru technicz-

nego z wykształceniem leśnym wymieniane są w ofertach przetargowych pro 

forma, ponieważ w rzeczywistości, po rozstrzygniętych przetargach, umowy za-

warte z tymi osobami są natychmiast rozwiązywane), 

- brak dostatecznej wiedzy pracodawców i przedsiębiorców w zakresie obowiązu-

jących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń zawodowych, 

szczególnie w małych zakładach, 
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- brak lub bardzo niski poziom szkoleń pracowników w zakresie bhp, przeprowa-

dzanych przez przypadkowe „firmy w teczce”, nie posiadające wiedzy w zakresie 

gospodarki leśnej, 

- lekceważenie zagrożeń przez pracowników, brak prawidłowych nawyków bez-

piecznego wykonywania prac, 

- brak gwarancji ciągłości prac, co nie sprzyja rozwojowi firmy,  

- brak dostatecznej wiedzy zarówno przedsiębiorców jak i pracowników na temat 

chorób zawodowych, czego wynikiem jest nikłe zainteresowanie badaniami prze-

siewowymi w kierunku boreliozy oraz szczepieniami ochronnymi przeciwko klesz-

czowemu zapaleniu mózgu, 

- niekorzystne uwarunkowania obowiązujące przy zlecaniu prac – podstawowym 

kryterium uzyskania zlecenia na pracę jest minimalna cena za usługę, 

- korzystanie z wyeksploatowanego sprzętu, szczególnie do zrywki, inwestowanie 

– ze względu na koszty – głównie w maszyny i urządzenia używane, 

- ograniczanie nakładów na pracowników z uwagi na brak gwarancji ciągłości za-

trudnienia (zatrudnianie przypadkowych pracowników, bez przygotowania zawo-

dowego, na bardzo krótkie okresy trwania zatrudnienia, za minimalne wynagro-

dzenie – w kontrolowanych zakładach większość zatrudnionych pracowała nie 

dłużej niż 12 miesięcy). 

Elementem negatywnie oddziałowującym na stan bezpieczeństwa pracy 

jest krótkoterminowość umów zawieranych na wykonywanie prac leśnych, co 

nie zachęca do inwestowania w sprzęt specjalistyczny oraz infrastrukturę zwią-

zaną z ochroną pracy. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że żaden z kontrolowa-

nych zakładów nie posiadał umowy długoterminowej. Wszystkie umowy z nad-

leśnictwami podpisane były tylko na rok bieżący. 

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, niezbędne jest kontynuowanie działalności 

kontrolno-nadzorczej, jako nadzoru specjalistycznego, w celu dotarcia do jak najwięk-

szej liczby wykonawców i podwykonawców, głównie prowadzących ścinkę i obalanie 

drzew. Konieczne są również ponowne kontrole w ZUL ocenionych negatywnie, kon-

trole są bowiem najskuteczniejszym środkiem egzekwowania przestrzegania obowią-

zujących przepisów i znacząco przyczyniają się do poprawy stanu bhp w zakładach. 
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Przykłady ujawnionych nieprawidłowości ilustrują poniższe fotografie. 

 
Przycięta zawiasa 

 
Brak wychwytnika łańcucha 
 

 
Spodnie bez wkładki antyprzecięciowej 

 
Brak przygotowania stanowiska pracy, niewy-
cięty podszyt i podrost, niewyznaczenie ścieżek 
oddalania 
 

 
Przycięta zawiasa i wyrwanie części drewna 

 
Nieprawidłowo uformowana zawiasa 
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Niedocięty rzaz ścinający, wyrwana część 
wzdłużna drewna 

 
Ciągnik rolniczy – brak świateł drogowych, sie-
dzenie operatora niespełniające wymagań er-
gonomii 

6. Kontrole placówek handlowych 

Kontrole miały na celu ocenę przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prac transportowych i magazy-

nowych, bezpieczeństwa stosowania środków transportowych i respektowania obo-

wiązujących norm prawnych w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów. 

6.1. Placówki wielkopowierzchniowe 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 9 kontroli u 7 pracodawców prowadzących 

placówki handlowe wielkopowierzchniowe. W placówkach było zatrudnionych łącznie 

390 pracowników, w tym 241 kobiet. Ponadto pracę świadczyło 5 osób na podstawie 

umów cywilnoprawnych i jeden podmiot samozatrudniający się. 

Siedem kontrolowanych sklepów prowadzi sprzedaż artykułów spożywczych 

i przemysłowych, dwa pozostałe – sprzedaż materiałów budowalnych.  

Trzy kontrolowane sklepy jednego pracodawcy należą do zagranicznej sieci 

handlowej, trzy prowadzą działalność w ramach franczyzy. Pozostałe trzy sklepy 

działają pod własną marką. 

Cztery kontrole przeprowadzono w związku ze złożonymi skargami (anonimo-

wymi, pracowników i byłego pracownika), które dotyczyły: niepotwierdzenia umowy 

o pracę na piśmie, niezgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, niewłaściwego ma-

gazynowania i składowania towarów, nieprawidłowej eksploatacji wózków jezdnio-

wych, niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, nieprzestrzega-

nia przepisów o czasie pracy, nieprawidłowości przy sporządzaniu dokumentacji po-
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wypadkowej, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia niezgodnie z przepisami, nie-

wypłacenia wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nie-

terminowego wydania świadectwa pracy. Skargi okazały się częściowo zasadne lub 

bezzasadne. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy dokonali oceny przestrzegania przez wła-

ścicieli placówek handlowych zakazu pracy w święta. Oceny w tym zakresie dokony-

wano przede wszystkim w oparciu o ewidencję czasu pracy pracowników i ustne 

oświadczenia pracodawców i pracowników. Nie ujawnili nieprawidłowości. 

We wszystkich placówkach wielkopowierzchniowych stwierdzono nie-

prawidłowości, zarówno z zakresu prawa pracy, jak i bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Część naruszeń miała charakter incydentalny i dotyczyła np. jednego pod-

miotu i małej liczby pracowników, część występowała w większości kontrolowanych 

placówek i obejmowała większą liczbę pracowników. Skala naruszeń przepisów w 

sklepach franczyzobiorców jest podobna jak w sklepach niedziałających w ramach 

franczyzy. Mniejszą liczbę nieprawidłowości ujawniono w sklepach sieci zagranicz-

nej. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy polegały 

głównie na: 

- nieprawidłowej treści regulaminów pracy (w pięciu sklepach), 

- niepoprawnym prowadzeniu akt osobowych (w trzech sklepach), 

- braku lub nieprawidłowej informacji na podst. art. 29 § 3 Kodeksu pracy 

(w dwóch sklepach), 

- nieudzielaniu urlopów wypoczynkowych w taki sposób, aby jedna jego część 

trwała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych (w dwóch sklepach), 

- nieterminowym wypłaceniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (w dwóch skle-

pach), 

- nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia za pracę (w jednym sklepie),  

- niezapewnieniu odpoczynku dobowego (w jednym sklepie). 

Łączna suma nieterminowo wypłaconych świadczeń wyniosła 2.747,79 zł, 

Główne nieprawidłowości ujawnione w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy to: 
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- niepoddanie dziesięciu pracowników instruktażowi stanowiskowemu, np. pracow-

ników, którym powierzono wykonywanie pracy na stanowisku operatora wózka 

jezdniowego (w dwóch sklepach), 

- niepoddanie dwóch pracowników szkoleniu okresowemu z zakresu bhp (w jed-

nym sklepie), 

- brak szkolenia bhp pracodawców (w dwóch sklepach), 

- niewyposażenie sześciu pracowników w należną odzież i obuwie robocze 

(w dwóch sklepach), 

- niewyposażenie pięciu pracowników obsługujących maszynę myjącą powierzch-

nie płaskie i dozujących stężony środek myjący w okulary ochronne zgodnie 

z kartą charakterystyki środka (w jednym sklepie), 

- nieprawidłowe wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych, m.in. brak do-

statecznej liczby szafek ubraniowych (w siedmiu sklepach), 

- niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (w czterech sklepach), 

- niewyznaczenie dróg transportowych (w czterech sklepach), 

- brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, np. składowanie towarów na 

drogach transportowych (w czterech sklepach), 

- brak instrukcji bhp obsługi siedmiu maszyn i urządzeń (w czterech sklepach), 

- brak pięciu instrukcji bhp dotyczących wykonywanych prac (w czterech skle-

pach), 

- niewłaściwe składowanie towarów, np. towar składowano przy regałach, co 

utrudniało dostęp do nich (w siedmiu sklepach), 

- niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (w pięciu sklepach), 

- niewłaściwy stan techniczny dwóch wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

np. niewyposażenie wózka w sprawne światło cofania z sygnalizacją akustyczną 

cofania (w dwóch sklepach). 

 

W porównaniu z kontrolami przeprowadzonymi w ramach tematu w pla-

cówkach wielkopowierzchniowych w 2018 r. stwierdzono większą liczbę niepra-

widłowości w zakresie instruktaży stanowiskowych oraz wyposażania pracow-

ników w należną im odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. 

Pracodawcy oraz kierownicy prowadzący sklepy wielkopowierzchniowe nie zacho-
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wują odpowiedniej staranności w zakresie dostarczania pracownikom odzieży, obu-

wia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej – ok. 10% kontrolowanych pra-

cowników nie otrzymało wszystkich należnych im sortów. Naruszenia w tym zakresie 

są szczególnie naganne, ponieważ brak należnej odzieży, obuwia oraz środków 

ochrony indywidulanej ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prac związanych 

np. z transportem oraz magazynowaniem. Bezpieczeństwo pracy w sklepach wielko-

powierzchniowych uzależnione jest też od prawidłowej organizacji pracy oraz właści-

wego stanu technicznego urządzeń służących do magazynowania i transportu towa-

rów. Kontrole wykazały jednak naruszenia m.in. dotyczące stanu technicznego wóz-

ków jezdniowych z napędem mechanicznym. Ponadto w każdym kontrolowanym 

sklepie ujawniono nieprawidłowe składowanie towarów, np. w ciągach komuni-

kacyjnych; w tym zakresie nie nastąpiła poprawa. 

Pozytywnie należy ocenić, iż nie stwierdzono w trakcie kontroli naruszeń 

normatywów dotyczących przemieszczania przedmiotów przez pracowników, 

a na zagadnienie to inspektorzy pracy kładli szczególny nacisk. 

Cieszy też poprawa w zakresie wypłaty pracownikom wynagrodzenia 

oraz dodatków do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i mała 

liczba naruszeń dotyczących czasu pracy. Tylko w jednym sklepie stwierdzono, iż 

pracodawca nie zapewnił pracownikowi odpoczynku dobowego. Jest to pozytywna 

tendencja, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy powtarzało się co-

rocznie w znacznie większej skali. 

Kontrola z zakresu legalności zatrudnienia wykazała, iż pracodawcy przestrze-

gają obowiązku potwierdzania pracownikom warunków umowy o pracę na piśmie. 

Stwierdzono tylko dwa przypadki nieterminowego zgłoszenia pracowników do ubez-

pieczenia społecznego oraz w jednym sklepie nieterminowe opłacenie składek na 

Fundusz Pracy. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili szcze-

gólnie pozytywnych praktyk mających wpływ na przestrzeganie przepisów prawa 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjętymi od wielu lat standardami są 

stosowane przez sieci sklepów wielkopowierzchniowych liczne procedury opraco-

wane przez służbę bhp, regulujące szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. Pracownicy zapoznawani są z obowiązującymi w sklepach procedurami, 

lecz nie zawsze ich przestrzegają, a kierownicy nie zawsze egzekwują, co powoduje 
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naruszenia przepisów w zakresie bhp. Wartą naśladowania praktyką są liczne au-

dyty wewnętrzne przeprowadzane w sklepie jednej z ogólnopolskich sieci, dotyczące 

obiektów i pomieszczeń pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa 

pracy. Mają one pozytywny wpływ na bezpieczeństwo pracy. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: 

 w ocenie pracodawców i kierowników placówek handlowych: 

 duża rotacja pracowników, 

 brak czasu na zapoznanie się z często zmieniającymi się przepisami, 

 liczne obowiązki nakładane na kierowników sklepów, głównie związane z za-

pewnieniem placówce dużych obrotów, 

 duża liczba dostaw, co wymusza okresowe składowanie nowych towarów w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

 w ocenie inspektorów pracy: 

 zbyt mała liczba zatrudnionych pracowników, 

 brak właściwego nadzoru pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych 

nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp. 

Reasumując wyniki kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych  

wielkopowierzchniowych w 2019 r., można stwierdzić, iż biorąc pod uwagę zakres 

objętych kontrolą zagadnień, liczba stwierdzonych naruszeń jest znaczna, a ich unik-

nięcie w przyszłości zależy od zapewnienia właściwej organizacji pracy i odpowied-

niego nadzoru nad pracownikami. Dlatego w placówkach handlowych będzie prowa-

dzony stały nadzór i wzmożone kontrole w okresach zwiększonej sprzedaży. 

6.2. Inne placówki handlowe 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 12 kontroli u 12 pracodawców pro-

wadzących placówki handlowe, w których zatrudnionych było łącznie 67 pracowni-

ków, w tym 61 kobiet, a ponadto 4 osoby świadczyły pracę na podstawie umów cywil-

noprawnych. 

Jedenaście kontroli przeprowadzono w sklepach spożywczo-przemysłowych, 

jedną w sklepie handlującym chemią gospodarczą. 
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Siedmiu kontrolowanych przedsiębiorców prowadzi sklepy pod własną marką, 

pięć sklepów funkcjonuje w ramach franczyzy. Żaden ze sklepów należał do zagra-

nicznej sieci handlowej. 

Dwie kontrole zostały przeprowadzone w związku ze złożeniem trzech skarg, 

w których strony (byli pracownicy i osoba trzecia) zgłaszały następujące problemy: 

niezapewnienie odpoczynków dobowych, zatrudnianie powyżej przeciętnie pięciu dni w 

tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbowych, niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, 

niewypłacenie zleceniobiorcy wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz niewydanie 

świadectwa pracy. Czynności kontrolne wykazały, że dwie skargi były częściowo za-

sadne, jedna skarga – bezzasadna. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy dokonali oceny przestrzegania przez 

właścicieli placówek handlowych zakazu pracy w święta. Oceny w tym zakresie 

dokonywali przede wszystkim w oparciu o ewidencję czasu pracy pracowników oraz 

ustne oświadczenia pracodawców i pracowników. Nie ujawnili nieprawidłowości. 

W trakcie każdej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które stały się 

podstawą do wydania środków prawnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy polegały 

głównie na: 

- niepoprawnym prowadzeniu akt osobowych (w siedmiu sklepach), 

- braku ewidencji czasu pracy lub nierzetelnym jej prowadzeniu (w pięciu skle-

pach), 

- nieprawidłowym zawieraniu umów o pracę, np. nieprzekazaniu pracownikowi eg-

zemplarza umowy o pracę, nieprawidłowym wskazaniu rodzaju wykonywanej 

pracy (stanowiska), niepoprawnie wskazanej wysokości wynagrodzenia za pracę 

(w czterech sklepach), 

- niezapoznaniu pracowników z warunkami zatrudnienia, określonymi w art. 29 § 3 

Kodeksu pracy (w czterech sklepach), 

- nieprzestrzeganiu przepisów o czasie pracy (w czterech sklepach), 

- niewypłaceniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej 

kwocie 2.178,83 zł (w czterech sklepach), 
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- nieudzielaniu urlopów wypoczynkowych w taki sposób, aby jedna jego część 

trwała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych (w czterech sklepach), 

- nieustaleniu zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży (w czte-

rech sklepach), 

- niewypłaceniu lub nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia za pracę (w trzech 

sklepach); kwota zaległości opiewała na prawie 83 tys. zł. 

Główne nieprawidłowości ujawnione w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy to: 

- dopuszczenie sześciu pracowników do pracy bez wymaganego instruktażu sta-

nowiskowego (w dwóch sklepach), 

- dopuszczenie do pracy sześciu pracowników bez szkolenia okresowego z za-

kresu bhp (w trzech sklepach), 

- brak szkolenia dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (w czterech 

sklepach), 

- dopuszczenie do pracy trzech pracowników bez wymaganych profilaktycznych 

badań lekarskich (w jednym sklepie), 

- brak oceny ryzyka zawodowego, nieprawidłowa ocena (np. pomijanie istotnych 

zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, niewyszczególnienie wszystkich 

stosowanych maszyn i urządzeń, nieuwzględnienie kryteriów dla kobiet w ciąży 

czy też czynników psychospołecznych) lub niezapoznanie ośmiu pracowników 

z oceną ryzyka zawodowego (w czterech sklepach), 

- brak realizacji obowiązków służby bhp (w dwóch sklepach), 

- niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, np. różnicy poziomów pomiędzy po-

mieszczeniami (w siedmiu sklepach), 

- niewyznaczenie wymaganych dróg transportowych (w trzech sklepach), 

- niezapewnienie ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, np. składowanie to-

warów w ciągu komunikacyjnym, na schodach (w pięciu sklepach), 

- brak wymaganych instrukcji bhp, np. przy wykonywaniu ręcznych prac transpor-

towych, prac wykonywanych na stanowisku sprzedawcy (w sześciu sklepach), 

- brak wymaganych instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i urządzeń, np.  

wagi, krajalnicy, maszynki do mielenia mięsa, mikrofalówki, stekownicy, komory 

chłodniczej (w ośmiu sklepach), 

- brak instrukcji magazynowania i składowania towarów (w siedmiu sklepach), 
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- niewłaściwe składowanie towarów, np. przy regałach, co utrudniało dostęp do 

nich (w sześciu sklepach), 

- niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, np. utrudniony do-

stęp do rozdzielnicy elektrycznej, niezabezpieczenie przewodu eklektycznego 

przed uszkodzeniem mechanicznym, brak kloszy ochronnych lamp oświetlenio-

wych (w dziewięciu sklepach), 

- niewłaściwa eksploatacja regałów magazynowych, tj. składowanie towarów na 

niesprawnym technicznie regale magazynowym, nieoznakowanie regałów warto-

ścią maksymalnego obciążenia (w jedenastu sklepach), 

- eksploatacja urządzeń do obróbki żywności w niewłaściwym stanie technicznym, 

tj. krajalnicy do wędlin i sera (w jednym sklepie). 

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia wystąpiły sporadycznie 

i polegały jedynie na nieterminowym zgłoszeniu pracowników do ubezpieczenia spo-

łecznego. 

Liczba nieprawidłowości ujawnionych w roku 2019 jest porównywalna 

z liczbą nieprawidłowości stwierdzonych w roku 2018 r. Należy zwrócić jednak 

uwagę na zwiększenie się liczby naruszeń przepisów w sprawie zapewnienia wyma-

ganych instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i urządzeń oraz eksploatacji insta-

lacji i urządzeń elektrycznych. Znacznie zmniejszyła się natomiast liczba pracowni-

ków nieprzeszkolonych w ramach instruktażu ogólnego oraz pracowników niewypo-

sażonych w należną odzież i obuwie robocze. 

Kontrole wykazały, iż do głównych problemów występujących w placów-

kach handlowych należy przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz jego 

prawidłowe planowanie. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w prawie 

połowie kontrolowanych placówek handlowych. Pracodawcy cały czas uważają, iż 

planowanie rozkładów czasu na pracy na okresy miesięczne – ze względu na dużą 

rotację pracowników oraz absencję – jest utrudnione lub wręcz niemożliwe, dlatego 

sporządzają harmonogramy czasu pracy na okresy jedno- lub dwutygodniowe, naru-

szając tym samym obowiązujące przepisy. 

W sklepach kontrolowanych w 2019 r. nie stwierdzono przypadków niewypła-

cenia wynagrodzenia za pracę, znaczna była jednak skala stwierdzonych przy-

padków nieterminowej wypłaty wynagrodzenia. Kontrola okazanych ewidencji 
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czasu pracy wykazała, iż w niektórych sklepach praca wykonywana była w godzinach 

nadliczbowych i nie wypłacono z tego tytułu wynagrodzenia i dodatku. Terminowa 

wypłata wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń powinna być dla pracodawców 

sprawą priorytetową ze względu fakt, iż wynagrodzenia w branży handlowej są bar-

dzo niskie i często są to jedyne źródła dochodów rodzin. 

Analiza nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazuje 

na dużą liczbę nieprawidłowości związanych ze składowaniem i magazynowa-

niem towarów i stanem technicznym urządzeń służących do magazynowania 

towarów – stwierdzono je we wszystkich kontrolowanych sklepach. Niewłaściwe 

składowanie towarów może być przyczyną wypadków przy pracy, a utrudnianie do-

stępu do wyjść ewakuacyjnych czy gaśnic jest rzeczą niedopuszczalną. Również we 

wszystkich sklepach ujawniono brak wymaganych instrukcji bhp (obsługi maszyn i 

urządzeń, wykonywania prac, magazynowania i składowania, ręcznych prac trans-

portowych). Zaniedbania w tym zakresie mają bezpośredni wpływ na stan bezpie-

czeństwa pracy. 

Pozytywnie należy ocenić, że nie stwierdzono w trakcie kontroli naruszeń 

normatywów dotyczących przemieszczania przedmiotów przez pracowników, 

a zagadnienie to było objęte szczególną kontrolą ze strony inspektorów pracy. 

Analiza wyników kontroli wykazała, iż skala naruszeń przepisów w sklepach 

franczyzobiorców jest podobna jak w sklepach niedziałających w ramach franczyzy. 

Właściciele sklepów działający w ramach franczyzy wskazują jednak na liczne wy-

mogi dotyczące funkcjonowania sklepów, narzucane przez franczyzodawców, doty-

czące punktualności zamówień, wyglądu sklepu, procedur prowadzenia sklepu, któ-

rych realizacja zajmuje właścicielom sklepów dużo czasu, przez co mniej uwagi po-

święcają oni zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: 

 w ocenie pracodawców i kierowników placówek handlowych: 

 duża absencja chorobowa pracowników, która powoduje naruszenia przepisów 

o czasie pracy, 

 duża rotacja w zatrudnieniu pracowników i osób nadzoru, 

 mnogość przepisów regulujących działalność placówek handlowych, w tym 

przepisów spoza prawnej ochrony pracy (np. skarbowych, handlowych), 
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 liczne obowiązki ciążące na właścicielach i kierownikach sklepów, w związku z 

czym kwestie związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy schodzą na 

drugi plan, 

 brak czasu na zapoznanie się z często zmieniającymi się przepisami, 

 obecna sytuacja na rynku pracy, która powoduje, iż trudno jest znaleźć pracow-

nika do pracy w placówkach handlowych, co skutkuje niedoborem pracowników 

i naruszaniem przepisów o czasie pracy, 

 duża konkurencja na rynku i konieczność minimalizacji kosztów działalności, 

 zlecanie przez franczyzobiorców licznych zadań i celów, co powoduje, iż praco-

dawcy mają mniej czasu na zajęcie się sprawami pracowniczymi. 

 w ocenie inspektorów pracy: 

 lekceważenie spraw związanych z przepisami bhp przez pracodawców, 

 brak wymaganych szkoleń z zakresu bhp dla pracodawców oraz kierowników 

sklepów, a także szukanie przez pracodawców pozornych oszczędności po-

przez niezapewnianie realizacji zadań służby bhp, 

 duża rotacja w zatrudnieniu osób nadzoru, 

 niewłaściwa organizacja pracy, 

 mała powierzchnia magazynów, co powoduje naruszenia w zakresie magazy-

nowania i składowania towarów. 

Analizując wyniki kontroli, można stwierdzić, iż stan przestrzegania przepisów 

prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych nie jest 

zadowalający. Z tego powodu stały nadzór i kontrola nad placówkami handlowymi 

będą kontynuowane, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: wypłata 

wynagrodzeń i innych świadczeń, czas pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

142 

 

Wybrane nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli placówek handlowych 

ilustrują poniższe fotografie. 

 
Brak wyznaczonych dróg na placu manewrowym 
obok sklepu 
 

 
Niewłaściwy sposób składowania towarów 
w magazynie 

 
Składowanie towaru na drogach transportowych 
 

Uszkodzone siedzisko wózka jezdniowego 
podnośnikowego 
 

 
Niewłaściwy dobór miejsca składowania towarów 
tj. w toalecie 

Uszkodzony regał magazynowy, utrudnione doj-
ście do regału 
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Brak oznakowania regałów wartością 
maksymalnego obciążenia 

 
Brak wyznaczonych dróg transportowych na 
terenie magazynu 

 
Zdemontowana osłona noża tnącego krajalnicy 
do wędlin 
 

 
Nieprawidłowa eksploatacja instalacji elektrycz-
nej 
 

7. Opieka zdrowotna – przestrzeganie przepisów prawa pracy, 

w tym bhp 

Do kontroli wytypowano 11 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 

zdrowotnych stacjonarnie całodobowo oraz ambulatoryjnie, które posiadają w struk-

turze organizacyjnej pracownie diagnostyczne i analityczne oraz gabinety lekarskie 

ogólne i specjalistyczne. 

Skontrolowano: 

- trzy szpitale, w tym jeden specjalistyczny i dwa powiatowe, udzielające całodobo-

wych świadczeń zdrowotnych, posiadające w strukturze organizacyjnej stan-

dardo-we i specjalistyczne pracownie diagnostyki medycznej (analityki, serologii, 

cytologii, mikrobiologii, tomografii komputerowej, diagnostyki rtg, rezonansu ma-

gnetycznego, terapii radiologicznej i inne) oraz przychodnie i poradnie onkolo-

giczne, 
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- trzy przychodnie zdrowia udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie, po-

siadające w strukturze organizacyjnej gabinety lekarzy rodzinnych, lekarzy spe-

cjalistów i pielęgniarsko-zabiegowe z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

oraz oddziały diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki rtg, 

- zakład o charakterze szpitalno-sanatoryjnym udzielający całodobowych świad-

czeń zdrowotnych, posiadający w strukturze organizacyjnej standardowe i spe-

cjalistyczne pracownie diagnostyki medycznej (analityki, cytologii, mikrobiologii, 

tomografii komputerowej i diagnostyki rtg i inne), 

- zakład rehabilitacji medycznej udzielający świadczeń zdrowotnych ambulatoryj-

nie, posiadający w strukturze organizacyjnej standardowe i specjalistyczne gabi-

nety rehabilitacji medycznej, 

- przychodnię stomatologiczną udzielającą świadczeń zdrowotnych ambulatoryj-

nie, posiadającą w strukturze organizacyjnej standardowe gabinety stomatolo-

giczne, a także dział diagnostyki rtg w zakresie radiowizjografii, 

- specjalistyczny zakład opiekuńczo-leczniczy świadczący całodobowo usługi me-

dyczne opiekuńczo-lecznicze, posiadający w strukturze organizacyjnej standar-

dowe gabinety lekarskie i pielęgniarsko-zabiegowe z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej oraz gabinety lekarzy specjalistów różnych dziedzin, w tym geriatrii, 

- specjalistyczny zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy świadczący całodobowo usługi 

medyczne pielęgnacyjno-opiekuńcze, posiadający w strukturze organizacyjnej 

standardowe gabinety lekarskie i pielęgniarsko-zabiegowe z zakresu podstawo-

wej opieki zdrowotnej oraz gabinety lekarzy specjalistów różnych dziedzin, w tym 

geriatrii. 

W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 3.424 osoby, w tym 3.022 

pracowników (w tym 2.528 kobiet). 

Skontrolowano: 

- jeden podmiot zatrudniający 7 pracowników (indeks zatrudnienia do 9 pracowni-

ków), 

- 2 podmioty zatrudniające 10 – 49 pracowników, 

- 4 podmioty zatrudniające 50 – 249 pracowników, 

- 4 podmioty zatrudniające 250 i więcej pracowników. 
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W jednym specjalistycznym podmiocie onkologicznym w procesach terapeu-

tycznych stosowane są leki cytostatyczne. Czynności kontrolne nie wykazały niepra-

widłowości. Miejsca składowania, przygotowywania i podawania leków pacjentom 

spełniały wymogi w zakresie techniczno-eksploatacyjnym dla tego typu pomieszczeń 

oraz były odpowiednio wyposażone w wymagany sprzęt i urządzenia pomocnicze, 

a wszelkie czynności pracy wykonywane były zgodnie z opracowanymi specjalistycz-

nymi procedurami i pod nadzorem wyspecjalizowanego personelu lekarskiego. 

Tab.1. Wypadki przy pracy oraz zranienia jako zdarzenia wypadkowe 

R
o

k
 

Liczba wypadków przy pracy: 

Liczba wypadków 

przy pracy związa-

nych z zakłuciem, 

skaleczeniem jako 

zranieniem (ekspozy-

cja na czynniki biolo-

giczne) 

Liczba zdarzeń związa-

nych z zakłuciem, ska-

leczeniem jako zranie-

niem (ekspozycja na 

czynniki biologiczne), 

dla których nie prze-

prowadzono postępo-

wania wypadkowego 

Zatrudnienie 

na koniec roku, 

a w 2019 na 

dzień kontroli 

O
g

ó
łe

m
 

w tym: 

śm
ie

rt
el

n
e 

ci
ęż

k
ie

 

zb
io

ro
w

e 

le
k

k
ie

 

2016 54 0 0 0 54 37 20 3063 

2017 57 0 0 2 55 29 20 3068 

2018 69 0 0 0 69 31 24 3089 

2019 39 0 0 0 39 20 13 3039 

W co drugim podmiocie leczniczym stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

tzw. „postępowania powypadkowego”. W większości miały charakter uchybień for-

malnych (np. brak dat zatwierdzenia protokołów lub zapoznania poszkodowanych, 

niezapoznanie poszkodowanych lub niedoręczenie im protokołów, nierzetelne prowa-

dzenie rejestru), ale również uchybień merytorycznych (np. nieustalenie faktycznych 

przyczyn i okoliczności zdarzeń, niewskazanie lub wskazanie nieadekwatnych środ-

ków profilaktycznych, brak ich realizacji przez pracodawcę, nieuwzględnienie istot-

nych informacji w opisie zdarzenia, a nawet niepowołanie przez pracodawcę zespołu 

powypadkowego). 

Kontrole wykazały również uchybienia w zakresie badania okoliczności i przy-

czyn zdarzeń związanych z przerwaniem ciągłości tkanek (zakłucie, skaleczenie) 

podczas udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem ostrych narzędzi, a 

więc zanieczyszczonych materiałem biologicznym zakaźnym lub potencjalnie zakaź-

nym. Ustalono, iż na 117 przypadków tych zranień w latach 2016 – 2019 (do dnia 

kontroli) postępowaniem powypadkowym objęto tylko 40 przypadków (34% wszyst-

kich zdarzeń). Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie rejestracji tych zda-

rzeń, bowiem w części podmiotów w ogóle nie prowadzono rejestrów, a w części były 
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prowadzone nierzetelnie. Należy więc domniemywać, iż liczba zranień mogła być 

większa, mogły nie być zgłaszane przez osoby, które doznały zakłuć, bowiem zagad-

nienie to jest nadal marginalizowane przez personel medyczny.   

W latach 2016 – 2019 (do dnia kontroli) w skontrolowanych podmiotach leczni-

czych nie odnotowano podejrzeń oraz chorób zawodowych. Nie dokonano jedynie 

rejestracji podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej (świerzbu) u dwóch pracowni-

ków zatrudnionych w jednym podmiocie. 

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono we wszystkich wizyto-

wanych podmiotach leczniczych. 

Tab.2. 

Ujawnione nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy 
 

Liczba podmiotów 
leczniczych, w któ-
rych stwierdzono 
nieprawidłowości  

Regulamin pracy, obwieszczenie (brak obwieszczenia, wadliwe postanowienia). 6 

Umowy o pracę, świadectwa pracy (np. wadliwe umowy o pracę dla pracowni-
ków świadczących pracę w niepełnym wymiarze, uchybienia formalnoprawne 
i merytoryczne w treści świadectw pracy). 

4 

Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia (brak, wadliwa merytorycznie 
treść). 

2 

Czas pracy: 
- niezapewnienie odpoczynków dobowych i tygodniowych po dyżurze medycz-
nym lekarzom świadczącym te dyżury na podstawie umów cywilnoprawnych, 
wadliwe udzielanie dni wolnych z tytułu świadczenia pracy w godzinach nadlicz-
bowych w przyjętych okresach rozliczeniowych, 
- nierzetelna ewidencja czasu pracy, w tym uchybienia w zakresie harmonogra-
mów i rozkładów czasu pracy, brak ewidencji godzin pracy pielęgniarek zdają-
cych raporty po zakończeniu tzw. „dyżuru” 12-godzinnego dziennego lub noc-
nego, 
- nieewidencjonowanie liczby godzin wykonywania zlecenia. 

5 
 
 
 
5 
2 

Akta osobowe (wadliwie prowadzone, braki dokumentów). 4 

Urlopy wypoczynkowe (wadliwe naliczenie wymiaru, niezapewnienie urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, nieu-
dzielenie urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo, nieudzielenie 
urlopu z roku ubiegłego do 30 września roku kolejnego).  
 

10 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia: 
- nieterminowa wypłata wynagrodzeń, 
- niewypłacenie wynagrodzenia wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadlicz-
bowych wynikających z zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
- wadliwe naliczenie wynagrodzenia urlopowego. 

1 
 
2 
2 

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody me-
dyczne i niemedyczne (brak wskazania na piśmie zasad i sposobu dokonywania 
podwyżek wynagrodzeń, niewypłacenie lub zaniżenie podwyżki). 

2 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nieterminowe wpłaty kwot naliczo-
nych, wpłaty kwot zaniżonych).  

2 
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Tab.3. 

Ujawnione nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

Liczba podmiotów 
leczniczych,  
w których stwier-
dzono nieprawidło-
wości 

Czynniki szkodliwe lub uciążliwe: 
- brak lub nieterminowe pomiary czynników (NDS formaldehydu, mikroklimatu 
gorącego, pól elektromagnetycznych, hałasu), brak rejestru czynników oraz reje-
stru pomiarów, brak oznakowania miejsc występowania czynników, brak wyka-
zów osób pracujących w kontakcie z czynnikami, 
- czynniki biologiczne: 
* brak instrukcji i procedur dotyczących odpadów medycznych – składowania 
stanowiskowego, transportu i magazynowania, brak oznakowania piktogramami 
biohazard i kodami pojemników i worków z odpadami, wadliwe składowanie, 
brak działań profilaktycznych w tym zakresie, 
* brak lub nierzetelne rejestry prac i pracowników świadczących pracę w naraże-
niu na czynniki biologiczne grupy 3-4, 
- czynniki chemiczne: 
* wadliwe magazynowanie i składowanie, nieopisane opakowania (nie dot. pro-
cesów dezynfekcji i sterylizacji), 
* brak instrukcji magazynowania, składowania, sporządzania roztworów robo-
czych, kart charakterystyki, spisu substancji (dot. w części procesów dezynfekcji 
i sterylizacji), 
- brak lub nierzetelne rejestry prac i pracowników świadczących pracę w naraże-
niu na czynniki rakotwórcze lub potencjalnie mutagenne, nieprzekazanie do PIP 
informacji w tym zakresie. 
 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
10 
 
4 
 
 
6 
 
 
5 
 
 
8 

Służba bhp (brak służby, wadliwa organizacja lub realizacja obowiązków, brak 
współpracy z pracodawcą lub osobami przez niego wyznaczonymi). 

3 

Komisja bhp i konsultacje z zakresu bhp (brak konsultacji lub wadliwe funkcjono-
wanie komisji). 

2 

Prace niebezpieczne (brak procedur, wykazów i szkoleń specjalistycznych lub 
uzupełniających stanowiskowych). 2 

Odzież i obuwie robocze: 
- niewyposażenie pracowników, niezapewnienie prania, konserwacji i odkażania, 
- nieterminowe wydawanie, wadliwe tabele i normy przydziału, brak instrukcji 
użytkowania i konserwacji, nieopracowanie procedur i zasad stosowania, nierze-
telne prowadzenie ewidencji. 

7 
 
9 

Środki ochrony indywidualnej: 
- niewyposażenie pracowników w środki ochrony przed szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi i fizycznymi, niestosowanie przez pracowników, brak dostępności, 
- brak instrukcji użytkowania i przechowywania, nieopracowanie procedur i za-
sad stosowania, 
- wadliwe tabele i zasady przydziału, brak ewidencji. 

5 
 
3 
2 

Szkolenia pracowników z zakresu bhp: 
- wstępne (brak, nieterminowe), 
- okresowe (brak, nieterminowe), 
- specjalistyczne (brak szkoleń w zakresie wykonywania prac szczególnie nie-
bezpiecznych w kontakcie z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, wadliwe 
regulacje w zakresie ich przeprowadzania), 
- brak lub nieprawidłowe karty szkolenia, nieuwzględnienie w programach za-
gadnień związanych z zagrożeniami, nieokreślenie częstotliwości i zasad prze-
prowadzania szkoleń. 

3 
2 
 
 
2 
 
 
9 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników (niezapewnienie terminowości 
szkoleń wstępnych i okresowych, nieuwzględnienie w skierowaniach czynników 
szkodliwych lub uciążliwych). 

5 
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Ocena ryzyka zawodowego: 
- brak oceny dla niektórych stanowisk pracy lub wykonywanych prac, brak aktua-
lizacji po wypadkach przy pracy, nieuwzględnienie zagrożeń dla kobiet w ciąży 
lub karmiących piersią i osób niepełnosprawnych, nieuwzględnienie narażenia 
na czynniki fizyczne i obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, brak wyzna-
czenia dopuszczalności ryzyka, niewskazanie środków profilaktycznych, 
- nieuwzględnienie w ocenie ryzyka szkodliwych czynników biologicznych, 
- nieuwzględnienie w ocenie ryzyka szkodliwych czynników chemicznych, 
- niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym i środkach profilaktycz-
nych mających na celu ograniczenie lub eliminację ryzyka. 

 
 
 
 
 
8 
7 
5 
 
4 
 

Zagadnienia związane z ostrymi narzędziami wykorzystywanymi przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych: 
- brak odrębnej oceny ryzyka zawodowego lub jej okresowej aktualizacji, 
- brak procedur zgłaszania zranień, niestosowanie środków profilaktycznych, 
brak rejestracji zranień w rejestrach wypadków przy pracy oraz postępowań po-
wypadkowych w tym zakresie. 

 
 
8 
 
 
8 

Ręczne prace transportowe - brak lub wadliwe instrukcje lub procedury związane 
z ręcznymi pracami transportowymi, w tym w zakresie dotyczącym narażenia na 
obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 

3 

DTR, DTE, instrukcje użytkowania, paszporty medyczne – nieudostępnienie per-
sonelowi instrukcji sprzętu medycznego stosowanego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

2 

Wypadki przy pracy (nierzetelne zapisy w rejestrach, błędy formalnoprawne 
w procedurach powypadkowych, w tym w sporządzanej dokumentacji, nieustale-
nie faktycznych przyczyn i okoliczności zdarzeń, nieokreślenie adekwatnych 
wniosków i środków profilaktycznych lub ich nierealizowanie przez pracodawcę). 

5 

Choroby zawodowe (brak rejestru podejrzeń o te choroby). 1 

Instalacja elektryczna i urządzenia elektroenergetyczne (brak pomiarów, w tym 
instalacji magazynowania i dystrybucji ciekłego tlenu medycznego, brak opisów 
aparatury kontrolno-pomiarowej lub jej niesprawność, brak zabezpieczenia przed 
osobami postronnymi).  

5 

Magazynowanie i składowanie (niewyznaczenie miejsca magazynowania lub 
nieprawidłowy sposób składowania). 

2 

Miejsca niebezpieczne (nieoznakowanie). 3 

Stanowiska pracy (niewłaściwe wyposażenie pomieszczeń związanych pośred-
nio z udzielaniem świadczeń zdrowotnych). 

1 

Pomieszczenia higienicznosanitarne (brak pomieszczeń szatni i umywalni, nie-
wystarczające wyposażenie lub niewłaściwy stan techniczny tych pomieszczeń). 

4 

Oświetlenie stanowisk pracy (brak osłon punktów świetlnych i UV, niesprawne 
punkty świetlne, brak pomiarów w tym zakresie). 

4 

Wentylacja (brak lub nieskuteczna wentylacja pomieszczeń pracy stałej lub cza-
sowej, w tym odciągu stanowiskowego, brak pomiarów). 

4 

Przyczyny nieprawidłowości są wielorakie i podobne we wszystkich podmio-

tach (zarówno publicznych udzielających całodobowych świadczeń zdrowotnych, jak 

niepublicznych udzielających świadczeń w trybie ambulatoryjnym). Najważniejsze z 

nich to: 

- niezapewnienie należytego nadzoru ze strony służb bhp i bezpośrednich przeło-

żonych pracowników, a także brak należytej i konstruktywnej współpracy tych 

służb z pracodawcami lub osobami przez niego wyznaczonymi do tej współpracy, 

a także zaniedbania tych osób i lekceważenie przez nich podstawowych zasad 

i przepisów bhp, 
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- trudna sytuacja finansowa podmiotów leczniczych zmuszająca do szukania osz-

czędności w różnych obszarach prowadzonej działalności, w tym prowadzących 

do zmniejszenia liczby etatów pracowniczych, powierzania pracownikom dodat-

kowych zadań i obowiązków, zmniejszania finansowania zakupu odzieży i obu-

wia roboczego i sporadycznie środków ochrony indywidualnej (zakup takich, 

które nie mają odpowiednich cech użytkowo-ochronnych dla udzielania świad-

czeń zdrowotnych lub zakup nieposiadających wymaganych deklaracji zgodno-

ści, certyfikatów), 

- ograniczone lub utrudnione (z opóźnieniami) finansowanie podmiotów leczni-

czych, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia podwyższanie wynagrodzeń dla 

podstawowego i średniego personelu medycznego i pomocniczego, a w szcze-

gólności dla personelu utrzymania porządku i czystości, techniczno-eksploatacyj-

nego, gospodarczego oraz salowych, pielęgniarek i położnych. Prowadzi to do 

frustracji związanych z wypaleniem i niezadowoleniem zawodowym i powoduje, 

iż pracownicy ci wykonują liczne prace dodatkowe w ramach umów cywilnopraw-

nych, a to z kolei generuje znaczne zmęczenie psychofizyczne powodowane 

stresem i pośpiechem. Nie należy zapominać, iż ta grupa zawodowa wykonuje w 

większości i co do zasady pracę w systemie równoważnym z przedłużeniem do-

bowego wymiaru czasu pracy do dwunastu godzin i w rozkładach zmianowych, a 

więc i w porze nocnej, i przez 7 dni w tygodniu wraz z niedzielami i świętami. Jest 

to w tych okolicznościach znacznym czynnikiem obciążającym pracujące kobiety, 

które stanowią większość w ogólnej liczbie zatrudnionych w podmiotach leczni-

czych,  

- powierzanie obowiązków służby bhp wyspecjalizowanym osobom spoza podmio-

tów leczniczych jako zleceniobiorcom, którzy nierzetelnie wypełniają obowiązki 

tej służby. Zleceniodawcy nie weryfikują poprawności wykonania powierzonych 

im zadań, co wynika z faktu, iż ich wiedza w tym zakresie jest bardzo ograni-

czona, natomiast relacje cywilnoprawne pomiędzy zleceniodawcą a zlecenio-

biorcą, co do zasady, wykluczają jakakolwiek podległość służbową, czy też odpo-

wiedzialność dyscyplinarno-finansową zleceniobiorcy,   

- słaba znajomość przepisów prawa pracy, a w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez osoby zarządzające (właścicieli) niepublicznymi, „małymi” podmiotami 
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udzielającymi ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz częste korzystanie 

ze słabo wyspecjalizowanych usług kadrowo-księgowych. 

W ocenie inspektorów pracy przyczyn naruszeń prawa, zarówno w zakresie 

prawnej ochrony pracy jak i bezpieczeństwa i higieny pracy, należy upatrywać głów-

nie w trudnościach finansowych wynikających ze sposobu i możliwości finansowania 

podmiotów przez organy prowadzące, choć wielkość i charakter tych trudności są 

różne. Zarządzający szpitalem, który zawiera w swojej strukturze organizacyjnej 

wiele oddziałów, w tym generujących wielkie koszty z racji ich wyspecjalizowania, 

oraz działy lecznictwa otwartego czy działy pomocnicze, obarczeni są szeregiem pro-

blemów związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania wszystkich jednostek 

organizacyjnych podmiotu (oddziały szpitalne, przychodnie specjalistyczne, infra-

struktura towarzysząca typu kuchnia, pralnia, transport wewnętrzny i zewnętrzny, 

itp.). Prowadzi to często do niedofinansowania szpitala z punktu widzenia cało-

kształtu prowadzonej działalności. Zdarza się też, że zarządzający podmiotem leczni-

czym jest ograniczany prawnie i rzeczowo w zakresie podejmowanych działań mene-

dżerskich przez organ założycielski lub prowadzący, a często też wzajemne relacje 

pomiędzy nimi nie gwarantują konstruktywnej współpracy. Nie można oczywiście ge-

neralizować, bowiem coraz więcej zarządzających nie jest lekarzami, lecz specjali-

stami w zakresie zarządzania i organizacji podmiotów służby zdrowia (MBA) i za-

czyna wykorzystać swoją kreatywność menadżerską, zwłaszcza w obliczu konkuren-

cji rynkowej w zakresie udzielania usług zdrowotnych. Dlatego też coraz częściej in-

westują trafniej, lepiej i bardziej racjonalnie, poszukują sponsorów, darczyńców, po-

zyskują częściej i skuteczniej różnorodne środki unijne i pozarządowe (finansowe i 

pozafinansowe), co przekłada się na znaczną poprawę warunków lokalowych i na 

lepsze wyposażenie prowadzonych przez nich szpitali. Zdecydowanie coraz częściej 

i skuteczniej pozyskują środki na cele znoszenia barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych (np. dźwigi osobowo-towarowe, podjazdy, pochylnie, podesty ru-

chome, wózki, itp.) oraz na wyposażenie stanowisk pracy dla zatrudnianych pracow-

ników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (np. fachowego personelu me-

dycznego lub pomocniczego). 

Relacje pomiędzy zarządzającymi niepublicznymi podmiotami leczniczymi 

a pracownikami, co do zasady, są dobre, a pracownicy w większości utożsamiają się 
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z zakładami pracy, ich problemami i trudnościami i sami wykazują wiele inicjatyw ma-

jących pośrednio i bezpośrednio wpływ na ułatwienie sobie pracy, a tym samym pod-

niesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, co z reguły spotyka się z akcepta-

cją pracodawców. Inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do podmiotów pu-

blicznych, w których występuje szereg różnic poglądów wyrażanych przez poszcze-

gólne grupy zawodowe, zrzeszone w organizacjach związkowych i korporacjach za-

wodowych, co generuje sytuacje konfliktowe, w szczególności związane z poziomem 

wynagrodzeń. Zarządzający, aby podołać tym problemom, zmniejszają finansowanie 

w innych obszarach swojej działalności, a często są to obszary pośrednio lub bezpo-

średnio związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nie bez znaczenia jest coraz 

bardziej swobodny dobór kadr przez zarządzających szpitalami, w szczególności za-

wieranie umów kontraktowych i to nie tylko z lekarzami, ale i z innymi grupami zawo-

dowymi. Powoduje to, że część personelu jest lepiej wynagradzana i charakteryzuje 

się bardziej pozytywnym stosunkiem do wykonywanych czynności (dotyczy to rów-

nież w części i osób, z którymi zawarto kodeksowy stosunek pracy), a część perso-

nelu posiada wynagrodzenia na stałym i niskim poziomie, co prowadzi do frustracji i 

wypalenia zawodowego, a w konsekwencji do nierzetelności w wykonywaniu powie-

rzonych im zadań i obowiązków. Faktem jest, iż zarządzający szpitalami podjęli dzia-

łania związane z wyeliminowaniem tzw. „przerostów etatowych” i tym samym położyli 

nacisk na zwiększenie wydajności pracy, wprawdzie często poprzez zwiększenie ob-

owiązków pracowniczych, ale przez to poprawili organizację pracy. 

Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie dotyczące zapewnienia odpo-

czynków dobowych po dyżurze medycznym w odniesieniu do lekarzy świadczących 

te dyżury na podstawie umów pozakodeksowych, a którzy równocześnie są pracow-

nika-mi pozostającymi w kodeksowym stosunku pracy z jednym lub kilkoma praco-

dawcami. Brak odpoczynków dobowych i tygodniowych jest nagminny w podmiotach 

leczniczych zapewniających całodobowe świadczenia zdrowotne, obserwowany od 

kliku lat i prowadzi do przeciążenia pracą tej grupy zawodowej. Zapewnienie pracow-

nikowi nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego jest normą bez-

względnie obowiązującą. Głównym celem, jakiemu ma służyć odpoczynek, jest 

ochrona pracownika, a ochrona zdrowia pracownika oraz organizacja pracy w spo-

sób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy jest jednym z podstawo-

wych obowiązków pracodawcy. Zatem odpoczynek ma tym samym pośredni wpływ 
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na bezpieczeństwo pracy. Wykonywanie pracy na podstawie umów o pracę i umów 

cywilnoprawnych w łącznym wymiarze nie zapewniającym elementarnego odpo-

czynku dobowego lub tygodniowego, stwarza poważne i realne zagrożenia dla zdro-

wia i życia pracowników oraz jakość wykonywanej pracy, a której charakter ma nie-

bagatelne znaczenie, bowiem dotyczy ona ratowania zdrowia i życia ludzkiego. 

Mając powyższe na uwadze wszelkie procesy naprawcze i reorganizacyjne 

w podmiotach leczniczych oraz wprowadzanie specjalistycznych procedur i tzw. „do-

brych praktyk” mają korzystny wpływ nie tylko na wzrost poziomu świadczonych 

usług, ale i na wzrost poziomu przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy, z wybranymi zagadnieniami 

prawnej ochrony pracy, w zakładach kamieniarskich 

Celem kontroli była ocena przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładach zajmujących się obróbką kamienia, a realizowano go poprzez 

sprawdzenie wywiązywania się przez kontrolowane podmioty z obowiązków określo-

nych w następujących przepisach:  

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034), 

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie mi-

nimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, 

poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),  

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycz-

nia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu po-

wierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, 

poz. 156), 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników 

chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r. Nr 203, poz.1275), 

- rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i po-

miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, 
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poz. 166); rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraże-

niem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318),  

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimal-

nych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moż-

liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 

931), 

- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 

1468), 

- rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu 

sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 

technicznych (Dz. U. Nr  79, poz. 849 ze zmianami z 2003 r. Nr 50, poz. 426), 

- rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napę-

dem silnikowym (Dz.U. z 2018r. poz. 47). 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 16 kontroli u pracodawców, którzy zajmowali 

się obróbką kamienia. Skontrolowanych zostało piętnastu pracodawców zatrudniają-

cych od 1 do 9 pracowników oraz jeden pracodawca zatrudniający 48 pracowników 

(indeks zatrudnienia: od 10 do 49 pracowników). 

Skontrolowane podmioty zajmowały się – wg klasyfikacji PKD – cięciem, wy-

kańczaniem i formowaniem kamienia oraz produkcją pozostałych wyrobów z betonu, 

gipsu i cementu. 

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy dokonali 

analizy wypadków przy pracy. Do dwóch wypadków lekkich doszło w jednym zakła-

dzie (w 2018 r. i 2019 r.). Zdarzenia to upadek na posadzkę w trakcie schodzenia po 

drabinie i uraz pleców w trakcie rozładunku auta. 

Podczas realizacji tematu inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w na-

stępujących obszarach: 

Szkolenia bhp 
Nieprawidłowości stwierdzono w piętnastu zakładach (94%) i polegały 
na dopuszczeniu pracowników do pracy bez instruktażu ogólnego oraz 
stanowiskowego, bez szkoleń okresowych, przeprowadzaniu szkoleń 
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przez osoby nieuprawnione, nieopracowaniu szczegółowych progra-
mów szkoleń oraz brakach formalnych w dokumentacji potwierdzają-
cej odbycie szkoleń. 

Maszyny i urządzenia 
techniczne   

Nieprawidłowości ujawniono w trzynastu zakładach (81%). Najczęściej 
dopuszczano do pracy maszyny bez osłon lub z osłonami, które nie 
chroniły w pełni przed dostępem do stref niebezpiecznych, z uszko-
dzonymi lub niewłaściwymi elementami sterującymi, w niewłaściwym 
stanie technicznym lub bez decyzji zezwalającej na ich eksploatację. 

Badania lekarskie 
Nieprawidłowości wystąpiły w 11 zakładach (69%) i polegały na do-
puszczeniu pracowników do pracy bez profilaktycznych badań lekar-
skich lub poddaniu ich badaniom po rozpoczęciu pracy. 

Środki ochrony indywidu-
alnej, odzież i obuwie ro-
bocze 

Nieprawidłowości stwierdzono w dziesięciu zakładach (63%). Pracow-
ników wyposażano w środki ochrony indywidualnej niespełniające wy-
magań zasadniczych, nie ustalano środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego niezbędnych na stanowiskach pracy 
oraz nieprawidłowo prowadzono ewidencję wydanych środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

Instrukcje bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

W ponad połowie skontrolowanych zakładów (56%) nie opracowano 
szczegółowych instrukcji wykonywanych prac. 

Pomieszczenia higienicz-
nosanitarne 

Nieprawidłowości ujawniono w dziewięciu zakładach (56%). Najczę-
ściej stwierdzano: niezapewnienie szafek na odzież własną i roboczą 
pracowników i miejsc siedzących w szatniach, niewyznaczenie miejsc 
do spożywania posiłków oraz niewyposażenie jadalni w urządzenia do 
podgrzewania posiłku własnego pracowników. 

Organizacja stanowisk 
pracy 

Nieprawidłowości ujawniono w dziewięciu zakładach (56%). Nie za-
pewniano należytej wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy, nie 
wyznaczano osób do udzielania pierwszej pomocy, nie oznakowano 
miejsc niebezpiecznych występujących w zakładzie. 

Organizacja służby bhp 
W co drugim skontrolowanym zakładzie nie zapewniono wykonywania 
zadań służby bhp. 

Ocena ryzyka zawodo-
wego 

Nieprawidłowości stwierdzono w co drugim skontrolowanym zakładzie. 
Najczęściej nie opracowano oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy lub opracowana ocena ryzyka nie uwzględniała wszyst-
kich zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. 

Wytypowanie i pomiary 
czynników występujących 
w środowisku pracy 

W siedmiu kontrolowanych zakładach (44%) nie wytypowano czynni-
ków środowiska pracy, dla których należało przeprowadzić pomiary 
lub nie przeprowadzono badań tych czynników (hałasu). 

Pomiary  eksploatowa-
nych instalacji elektrycz-
nych 

W siedmiu zakładach (44%) nie przeprowadzono badań ochrony pod-
stawowej i przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji energetycznych, po-
twierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.  

Akta osobowe i zgłoszenie 
do ubezpieczenia społecz-
nego 

W pięciu zakładach (31%) ujawniono nieprowadzenie akt osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieterminowe zgłoszenie 
pracowników do ubezpieczenia społecznego. 

Czynności kontrolne dokonane w zakładach kamieniarskich wykazały 

szereg nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 

pracy. Do najczęściej powtarzających się uchybień należy zaliczyć te dotyczące: 

szkoleń z zakresu bhp (instruktaży ogólnych, stanowiskowych i szkoleń okresowych), 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, badań lekarskich, wyposażenia i stoso-

wania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz obuwia o odzieży ro-

boczej, organizacji stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i instrukcji 

bhp, wykonywania zadań służby, oceny ryzyka zawodowego, badań i pomiarów 

czynników środowiska pracy, pomiarów eksploatowanych instalacji elektrycznych. 
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Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to 

przede wszystkim brak znajomości obowiązujących przepisów, eksploatowanie sta-

rego, wysłużonego parku maszynowego niedostosowanego do obowiązujących wy-

magań (minimalnych, ogólnych lub zasadniczych) oraz niedostateczna znajomość 

zagrożeń związanych z wykonywana pracą. Pracodawcy natomiast przyczyn ujaw-

nionych uchybień upatrują w braku środków finansowych oraz niedokładnej znajomo-

ści – z powodu ich znacznej liczby – przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy. Z uwagi na fakt, że nieprawidłowości ujawniono w każdym skontro-

lowanym podmiocie, a ich liczby były znaczne, zasadne jest kontynuowanie 

kontroli ukierunkowanych na eliminacje nieprawidłowości w zakładach zajmu-

jących się obróbką kamienia w kolejnych latach w celu dalszej poprawy bezpie-

czeństwa w tej branży.  
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Przykładowe nieprawidłowości ilustrują poniższe fotografie. 

Niepełna osłona przekładni pasowej polerki kola-
nowej 

Uszkodzona kaseta sterująca, brak oznaczeń 
elementów sterowniczych polerki kolanowej 

 
Uszkodzona instalacja elektryczna zasilająca wózek podnośnikowy 

9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w hotelach, pensjona-

tach oraz sezonowych placówkach handlowych i gastronomicz-

nych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w 

regionie turystycznym Bieszczadów 

Kontrole miały na celu identyfikację nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, 

w tym bhp i legalności zatrudnienia, w hotelach, pensjonatach oraz sezonowych pla-

cówkach handlowych i gastronomicznych prowadzących działalność gospodarczą 

w regionie turystycznym Bieszczadów, a następnie podjęcie działań nadzorczych, 

służących wyeliminowaniu przez przedsiębiorców stwierdzonych uchybień oraz za-

pewnienie przestrzegania ww. przepisów prawa w przyszłości. 

W okresie 15.04. – 30.10.2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 18 kontroli 

w 17 przedsiębiorstwach działających na terenie regionu turystycznego Bieszczadów 

w branży handlowej, gastronomicznej i hotelarskiej (również pensjonaty), w tym pro-

wadzących placówki handlowe i gastronomiczne sezonowo. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

157 

 

Wg wielkości zatrudnienia skontrolowano: 

- 14 podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, 

- 3 podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 

- jeden podmiot zatrudniający 261 pracowników (indeks zatrudnienia – powy-

żej 250 pracowników). 

W kontrolowanych zakładach pracowało 467 osób, w tym 336 pracowników 

(w tym 229 kobiet), 119 osób na podstawie umów cywilnoprawnych i 10 podmiotów 

samozatrudniających się. Wśród zatrudnionych było 7 niepełnosprawnych i 64 cu-

dzoziemców. 

Pięć kontroli przeprowadzono w związku ze zgłoszonymi skargami; ich zakres 

rozszerzono o zagadnienia wskazane w wytycznych do realizacji omawianego za-

gadnienia. Każda kontrola miała więc charakter kompleksowy. 

Dwie kontrole przeprowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. 

Stwierdzone nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyły: 

- zakładowych źródeł prawa pracy (brak pisemnej informacji o warunkach zatrud-

nienia, brak informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu, nieudostępnienie 

pracownikom regulaminu pracy), 

- stosunku pracy (niezgodny z przepisami sposób prowadzenia akt osobowych), 

- czasu pracy (nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 

pracy, nieokreślenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu 

pracy, nieustalenie rozkładu czasu pracy pracownika i niepoinformowanie go o 

obowiązującym rozkładzie czasu pracy, niezapewnienie przeciętnie pięciodnio-

wego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, niezapewnienie odpo-

czynku dobowego i tygodniowego oraz przynajmniej raz na cztery tygodnie nie-

dzieli wolnej od pracy, niepoinformowanie OIP o przedłużonym okresie rozlicze-

niowym zastosowanym w równoważnym systemie czasu pracy), 

- wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy (niewypłacenie wynagrodze-

nia w terminie, ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oraz rekompensaty z tytułu 

przekroczenia dobowej i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy, nieustalenie 

stałego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę), 
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- wymagań formalnoprawnych dla umów cywilnoprawnych (niepotwierdzenie za-

warcia umów cywilnoprawnych, dopuszczanie osób pracujących na podstawie 

umowy cywilnoprawnej do pracy, do której wykonywania nie posiadały one wy-

maganych kwalifikacji, potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bhp, a także osoby, dla której nie potwierdzono, że stan 

zdrowia umożliwia wykonywanie pracy określonej w umowie), 

- urlopów wypoczynkowych (nieudzielenie należnych urlopów wypoczynkowych 

w terminie). 

Stwierdzone nieprawidłowości z zakresu bhp dotyczyły: 

- szkoleń w dziedzinie bhp (niezapewnienie przeszkolenia w zakresie bhp pracow-

ników i osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia, przed dopusz-

czeniem do pracy, brak szkoleń okresowych pracowników, pracodawców i osób 

pełniących funkcję służby bhp, nieopracowanie programów szkoleń), 

- badań lekarskich (dopuszczenie do pracy pracowników bez profilaktycznych ba-

dań lekarskich wstępnych i okresowych, niepotwierdzenie braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy), 

- oceny ryzyka zawodowego (nieopracowanie oceny ryzyka zawodowego, nieinfor-

mowanie pracowników o ryzyku oraz praktycznych sposobach ochrony przed za-

grożeniami), 

- środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego (nieopracowa-

nie zasad i norm przydziału, nieprowadzenie rejestru wydanej odzieży i środków 

ochrony indywidualnej), 

- obiektów i pomieszczeń pracy (niezabezpieczenie i nieoznakowanie barwami 

bezpieczeństwa miejsc stwarzających zagrożenie wypadkowe, niedostosowanie 

punktów pierwszej pomocy przedmedycznej do wymogów przepisów), 

- procesów pracy i organizacji stanowisk pracy (brak instrukcji stosowanych proce-

sów oraz instrukcji obsługi eksploatowanych maszyn i urządzeń, niezabezpiecze-

nie stref stwarzających zagrożenie wypadkowe), 

- magazynowania (nieokreślenie dopuszczalnego obciążenia urządzeń do składo-

wania i ich nieoznakowanie), 

- służby bhp (niezapewnienie realizacji zadań służby bhp, niewykonywanie obo-

wiązków przez osoby, którym powierzono zadania służby bhp), 

- wypadków przy pracy (brak rejestru). 
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Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia dotyczyły: 

- legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich (nieterminowe 

zgłaszanie osób zatrudnionych i świadczących pracę na innej podstawie do 

ubezpieczenia społecznego, nieterminowe opłacanie składek na FP, niepowiado-

mienie w terminie PUP o podjęciu zatrudnienia przez osobę wykonującą pracę – 

bezrobotnego nie pobierającego zasiłku), 

- legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców (powierzanie pracy cudzoziemcom, dla których uzyskano zezwo-

lenie na pracę lub zarejestrowano w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o 

powierzeniu pracy, na warunkach innych niż określone w przedmiotowych doku-

mentach, tj. powierzanie pracy w wymiarze czasu pracy znacznie większym niż 

określony w decyzjach, powierzanie pracy cudzoziemcom, którzy nie posiadali 

wymaganego zezwolenia na pracę, niezawarcie z cudzoziemcem umowy w for-

mie pisemnej, nieprzedstawienie cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej 

tłumaczenia na język dla niego zrozumiały, niepowiadomienie właściwego PUP o 

fakcie niepodjęcia pracy przez cudzoziemców zgodnie z zarejestrowanymi 

oświadczeniami, powierzanie pracy cudzoziemcowi, w sprawie którego zareje-

strowane zostały oświadczenia w PUP, na warunkach innych niż określone w 

oświadczeniu, niezawarcie z wykonującymi pracę cudzoziemcami na podstawie 

zezwolenia na pracę sezonową odrębnej umowy w formie pisemnej, określającej 

warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, nieudzielanie cudzoziemcom 

szczegółowej pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia). 

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w sezonie turystycznym 

w regionie Bieszczadów ujawniły nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów 

prawa pracy i  wykazały liczne naruszenia zarówno z zakresu prawnej ochrony 

pracy, legalności zatrudnienia, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy, co znalazło po-

twierdzenie w liczbie wydanych środków prawnych. Wprawdzie część stwierdzonych 

uchybień dotyczyła kwestii formalnych, nie narażających pracowników na rażące 

szkody, trudności, czy też problemy, zdarzały się jednak również przypadki nielegal-

nego zatrudniania, czy niewypłacania należnych świadczeń na łączną kwotę 8,6 tys. 

zł. Dodatkowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na uprawnienia osób wyko-

nujących pracę są tzw. „umowy śmieciowe” – co czwarty pracujący w skontrolowa-
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nych zakładach zatrudniony był na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pozycja pra-

cownika jest marginalizowana, pracodawcy nie są zainteresowani ochroną 

pracy pracowników, ich zdrowia i bezpieczeństwa. 

Przyczyną ujawnionych nieprawidłowości była najczęściej chęć obniżenia 

przez pracodawców kosztów prowadzonej działalności, głównie kosztów pracowni-

czych, poprzez bezprawne praktyki nielegalnego zatrudniania, zatrudnianie w godzi-

nach nadliczbowych, nieprowadzenie bądź nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 

pracy. Niewątpliwie przyczyną naruszeń była też nieznajomość uregulowań praw-

nych w zakresie bhp, prawnej ochrony pracy i przepisów dotyczących legalności za-

trudnienia. W rejonie Bieszczadów jest to spowodowane złą sytuacją finansową nie-

których pracodawców, ale również brakiem świadomości i wiedzy prawnej. Duży ruch 

turystyczny w sezonie letnim może również powodować, że pracodawcom brakuje 

czasu na spełnienie wszystkich wymogów formalno-prawnych prowadzenia działal-

ności i zatrudniania pracowników, co mogło stać się przyczyną niewłaściwego prowa-

dzenia dokumentacji pracowniczej, czy nieterminowego poddawania pracowników 

badaniom lekarskim i szkoleniom bhp. Ponieważ często dokumentacja pracownicza 

prowadzona jest przez firmy zewnętrzne, powoduje to utrudnioną komunikację mię-

dzy podmiotami, co także przyczynia się do licznych nieprawidłowości. 

Czynności kontrolne w roku 2019 wyłoniły przedsiębiorców, u których wystą-

piły poważne naruszenia przepisów prawa pracy. Niezbędne jest więc prowadzenie 

kontroli pracodawców w regionie turystycznym Bieszczadów w przyszłości, w szcze-

gólności ze względu na napływ pracowników zza granicy. Wprawdzie problemy, z ja-

kimi spotykają się pracownicy cudzoziemcy, są ujawniane w skargach wpływających 

do OIP, jak też w trakcie udzielania porad, to jednak kontrole tematyczne prowa-

dzone w szerokim zakresie dają możliwość wyeliminowania większej liczby naruszeń 

praw pracowniczych i zagrożeń w miejscu pracy. Z pewnością nieprzestrzeganie 

przepisów prawa pracy w hotelach, pensjonatach oraz sezonowych placówkach han-

dlowych i gastronomicznych w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w 

regionach turystycznych jest problemem na tyle istotnym, że kontrole takie będą kon-

tynuowane w ramach bieżącego nadzoru.  
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V. PREWENCJA I PROMOCJA OCHRONY PRACY 

Działalność prewencyjna PIP, obejmująca również promocję ochrony pracy, 

odpowiada europejskim tendencjom akcentującym znaczenie pozakontrolnych form 

państwowego nadzoru nad warunkami pracy. Działalność ta prowadzona jest przez 

inspekcję przy współudziale partnerów społecznych (związków zawodowych, organi-

zacji pracodawców), samorządów lokalnych i organizacji społecznych. Najistotniejsze 

działania wspomagające kontrole to: kampanie i programy prewencyjno-promocyjne, 

szkolenia, wykłady, pisma informacyjno-prewencyjne, konkursy, prowadzenie strony 

internetowej. 

W dalszej części rozdziału przestawiono najciekawsze formy tej działalności. 

Program prewencyjny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 

zajmujących się obróbką mięsa” 

Cel kampanii to ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w zakła-

dach branży mięsnej oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania przedsiębiorstw 

do obowiązującego prawa w ramach samokontroli. 

W październiku 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła trzyletnią 

kampanię pod hasłem „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, obejmującą działania o 

charakterze informacyjnym i prewencyjno-kontrolnym, adresowaną do pracodawców, 

a także pracowników służb bhp, technologów, pracowników odpowiedzialnych za 

produkcję (w tym służb utrzymania ruchu) oraz pracowników nadzoru w zakładach 

zajmujących się przetwórstwem mięsa. 

W pierwszym etapie kampanii w Okręgowym inspektoracie Pracy w Rzeszo-

wie zorganizowano dwa szkolenia, w których wzięło udział 60 osób reprezentujących 

37 zakładów. Szkolenia zostały przeprowadzone według programu obejmującego 

podstawowe wymagania przepisów prawa pracy, w tym w zakresie nawiązywania 

stosunku pracy i przygotowania pracowników do pracy, oraz wymagania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności odnoszących się do tej branży. 

Uwagę zwrócono na problematykę odpowiedniego przygotowania do pracy nowo za-

trudnianych osób, a zwłaszcza ludzi młodych, podejmujących pracę po raz pierwszy 

oraz wymagania bezpieczeństwa związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i narzę-

dzi stosowanych w przetwórstwie mięsa. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

162 

 

Po szkoleniach udział w programie zadeklarowało 35 pracodawców. 

W kolejnym etapie uczestnicy programu, posługując się otrzymaną listą kon-

trolną oraz materiałami informacyjnymi, dokonają samokontroli warunków pracy w 

prowadzonych przez siebie zakładach w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowo-

ści. Pracodawcy mogą oni korzystać ze wsparcia i porad inspektorów pracy. Ich dzia-

łania zostaną zweryfikowane przez inspektorów pracy podczas kontroli. 

W 2020 r. przewidziano zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym 

kolejnych pracodawców. 

 

Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

stresu w miejscu pracy” 

 

 

Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych 

zagrożeń psychospołecznych (mobbingu, dyskryminacji, molestowania, agresji i 

przemocy), a także ograniczenie poziomu stresu w miejscu pracy.  

Pracodawca, który chce wziąć udział w programie, podpisuje kartę zgłoszenia. 

Następnie w zakładzie pracy odbywa się szkolenie oraz ewentualne badanie streso-

genności cech pracy za pomocą Skali Ryzyka Psychospołecznego SRP, opracowa-

nej przez CIOP PIB w Warszawie. Anonimowe ankiety pracowników są przekazy-

wane do Głównego Inspektoratu Pracy, gdzie psycholog sporządza raport końcowy, 
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który jest następnie przekazywany pracodawcy w celu podjęcia działań zmierzają-

cych do ograniczenia lub wyeliminowania ewentualnych negatywnych zjawisk lub 

tendencji. Uczestnictwo w programie, raport oraz wszystkie materiały przekazywane 

pracownikom podczas szkoleń są bezpłatne. 

W 2019 r. do programu zgłosiło się sześciu pracodawców, u których przepro-

wadzono siedem szkoleń. Dwóch pracodawców zdecydowało się na poddanie ankie-

towemu badaniu poziomu stresu. Pozostali poprzestali na szkoleniu. Można zakła-

dać, że obawiali się wyników przeprowadzonego badania. 

Pracownicy – uczestnicy szkolenia podczas dyskusji potwierdzali, że zjawisko 

ponadnormatywnego stresu, presji, „nerwowej atmosfery” występuje i zdecydowanie 

wzrasta. Większość uczestników szkoleń jako główne stresory wskazywała brak wy-

starczającej liczby pracowników, brak czasu na wykonanie pracy, biurokrację  oraz 

ciągłe kontrole sposobu i jakości wykonywania pracy. 

Podczas badania stresogenności cech pracy nadal pojawia się problem niewy-

pełniania przez pracowników wszystkich punktów ankiety. Pomimo wyjaśnień, że an-

kieta jest w pełni anonimowa i pracodawca nie ma możliwości identyfikacji swoich 

pracowników na podstawie otrzymanego raportu, pracownicy wyrażali swoje obawy 

o możliwość ich identyfikacji i niechętnie wypełniali niektóre części ankiety. 

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

 

 

 

Cele programu to podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej po-

ziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących 
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w środowisku pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów, po-

pularyzacja problematyki zawierania umów cywilnoprawnych i umów terminowych, legal-

ności zatrudnienia, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej. 

W okresie sprawozdawczym OIP w Rzeszowie kontynuował współpracę i na-

wiązywał nowe kontakty z placówkami szkolnymi oraz akademickimi, a także podej-

mował szereg różnorodnych działań wspólnie z podmiotami zainteresowanymi popu-

laryzacją zagadnień prawnej ochrony pracy i bezpiecznych warunków pracy (np. 

z Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Zakła-

dem Ubezpieczeń Społecznych, Kuratorium Oświaty). 

„Kultura Bezpieczeństwa” od lat cieszy się dużą popularnością, o czym świad-

czy stałe zainteresowanie szkół tym przedsięwzięciem. Program realizowany jest 

w formie wykładów, prelekcji i seminariów. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy 

się nadal prowadzenie zajęć z aktywnym udziałem inspektorów pracy. Z roku na rok 

liczba zgłoszeń jest coraz większa. W roku szkolnym 2018/2019 w programie wzięło 

udział 148 nauczycieli (o 9% więcej niż w roku wcześniejszym) z 55 szkół, którzy 

przeprowadzili 635 lekcji dla ponad 6000 uczniów. 

Przykładowo: 

W dniu 28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II 

w Dębicy odbyły się, już po raz dziewiąty, Warsztaty Edukacyjne pod hasłem „Jeste-

śmy młodzi, pracujemy legalnie i bezpiecznie”, organizowane wspólnie przez tę 

szkołę oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. W warsztatach wzięło udział 

około 140 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego. 

Podobne warsztaty i spotkania z młodzieżą zostały przeprowadzone także dla 

uczniów: Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespołu Szkół im. ks. dra 

Jana Zwierza w Ropczycach, Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu, Zespołu Szkół 

Licealnych w Leżajsku, Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle, Zespołu 

Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle oraz Zespołu Szkół nr 5 w Sa-

noku. 

Odbywały się też spotkania ze studentami. Np. w Państwowej Wyższej Szkole  

Zawodowej w Krośnie tematem spotkania były zasady podejmowania działalności 

gospodarczej oraz wymogi związane z zatrudnianiem pracowników. W Państwowej 
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Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu uczestnikami wykładów nt. le-

galności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców oraz podstawowych praw i 

obowiązków osób zatrudnionych przy pracy sezonowej i wakacyjnej byli także stu-

denci z Rumunii i Ukrainy (ok. 80 osób). 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie uczestniczyli w tar-

gach edukacji i pracy, odbywających się na terenie województwa podkarpackiego, or-

ganizując liczne stoiska z materiałami wydanymi nakładem PIP. 

   
Targi w Rzeszowie Targi w Strzyżowie 

 

Program prewencyjny „Prewencja wypadkowa” 

„Prewencja wypadkowa” jest programem wieloletnim i długofalowym, adreso-

wanym przede wszystkim do małych przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracow-

ników. Jednym z jego celów jest wspieranie pracodawców w działaniach zmierzają-

cych do ograniczenia zagrożeń wypadkowych, eliminowanie powtarzalności wypad-

ków, a w konsekwencji zmniejszenie ich liczby. 

Do udziału w programie są zapraszani głównie pracodawcy prowadzący 

przedsiębiorstwa działające w branżach o podwyższonym wskaźniku wypadkowości 

oraz takie, w których w ostatnich latach miała miejsce zwiększona liczba wypadków 

przy pracy. 

W 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie do udziału w pro-

gramie wytypowano czterdziestu dwóch pracodawców i zaproszono ich na szkolenie, 

które obejmowało m.in. takie zagadnienia jak: metodyka ustalania okoliczności i przy-

czyn wypadków przy pracy, formułowanie wniosków powypadkowych, ocena ryzyka 

zawodowego jako narzędzie prewencji wypadkowej oraz aspekty bezpieczeństwa 

pracy. W szkoleniu wzięły udział czterdzieści dwie osoby reprezentujące trzydzieści 

dwa zakłady. Z tej grupy dwudziestu ośmiu pracodawców zadeklarowało wzięcie 
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udziału w programie. Mogli skorzystać z konsultacji i porad inspektorów pracy, zorga-

nizowanych w formie warsztatów. Następnie posługując się otrzymanymi materiałami 

pomocniczymi, dokonali oni ponownej analizy okoliczności i przyczyn zaistniałych 

wypadków przy pracy oraz weryfikacji dokumentów oceny ryzyka zawodowego pod 

kątem tych zdarzeń, co pozwoliło na skorygowanie wniosków i środków profilaktycz-

nych niezbędnych w celu uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. 

Do przeprowadzenia kontroli sprawdzających wytypowano czternastu przed-

siębiorców. W ocenie inspektorów pracy siedmiu z nich w wyniku samokontroli pod-

jęło efektywne działania zmierzające do ograniczenia występujących zagrożeń wy-

padkowych. 

 

Program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź dyplom PIP” 

 

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, 

budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniające do 20 pracowni-

ków. Po przeszkoleniu w Okręgowym Inspektoracie Pracy pracodawcy identyfikują nie-

prawidłowości występujące w zakładach pracy w zakresie prawa pracy, w tym bhp. Wy-

korzystując udostępnioną listę kontrolną z komentarzem, dostosowują warunki pracy i 

poziom bezpieczeństwa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

Inspektorzy pracy oferują i udzielają pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały 

okres realizacji programu. 

Program jest adresowany do mikroprzedsiębiorstw, które ze względu na wiel-

kość zatrudnienia, mają największe problemy z praktycznym stosowaniem prawa. 
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 W 2019 roku w szkoleniach uczestniczyło czterdziestu dwóch pracodawców. 

Czterdziestu z nich wypełniło karty zgłoszenia i zadeklarowało chęć uczestnictwa 

w programie. Następnie zostali oni poddani przez inspektorów pracy kontrolom 

sprawdzającym. Program pozytywnie ukończyło trzydziestu czterech pracodawców. 

W dalszym ciągu najtrudniejszą kwestią jest skuteczna promocja programu 

oraz rekrutacja pracodawców. Większość uczestników – wbrew wcześniejszym oba-

wom przed dobrowolnym poddaniem się kontroli – oceniła, że stopień trudności do-

stosowania zakładu do obowiązujących przepisów w rezultacie nie jest wysoki, a po-

nadto nie narażają się na odpowiedzialność za ewentualne wykroczenia. Otrzymują 

za to czas na dostosowanie zakładu do obowiązujących wymogów. Wprawdzie 

ocena działań pracodawcy podjętych w trybie samokontroli może być dokonywana 

faktycznie jedynie w trakcie kontroli inspektora pracy, to jednak połączenie działań o 

charakterze prewencyjnym (szkolenia, przekazywanie materiałów informacyjno-szko-

leniowych, doradztwo) z nadzorem jest najskuteczniejszą formą oddziaływania. 

 

„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 

Celem programu jest upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w rolnic-

twie poprzez: podnoszenie poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w za-

kresie zagrożeń zawodowych związanych z pracą w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych, propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i hi-

gienicznej pracy wśród rolników, młodzieży i dzieci, podczas organizowanych szko-

leń i konkursów, a także kreowanie właściwych postaw i nawyków u dzieci i mło-

dzieży wiejskiej oraz uwrażliwianie ich na problem skali niebezpieczeństw związa-

nych z pomaganiem rodzicom przy pracy w gospodarstwach rolnych i zagrożenia 

związane z przebywaniem i zabawą na obszarach wiejskich. 

Głównymi adresatami działań edukacyjnych i doradczych są rolnicy indywidu-

alni oraz członkowie ich rodzin, uczniowie szkół wiejskich oraz studenci kierunków 

rolniczych, a także osoby narażone na utratę życia lub zdrowia w związku z wykony-

waniem pracy rolniczej (np. osoby pracujące dorywczo, sezonowo). 
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W 2019 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie podjął wiele działań 

na rzecz popularyzacji zagadnień ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rolnictwie indywidualnym. Przykładowo: 

Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa indywidual-

nego 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie spotykali się 

wielokrotnie z kierownictwami następujących instytucji: Kasy Rolniczego Ubezpiecze-

nia Społecznego w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Boguchwale, Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku i Krajo-

wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie. Na spotkaniach 

omawiano wspólne działania, analizowano wypadki w gospodarstwach indywidual-

nych, organizowano konkursy i olimpiady. 

Wizytacje 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 123 wizytacje prac polowych 

(żniwnych, wiosennych, jesiennych oraz gospodarstw indywidualnych) oraz 149 wizy-

tacji związanych z konkursem „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W trakcie wizytacji 

informowano rolników o stwierdzonych nieprawidłowościach, rozdawano ulotki i bro-

szury. 

Spotkania i szkolenia dla rolników poświęcone zagadnieniom bhp w rol-

nictwie 

 W 2019 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wspól-

nie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie 

przeprowadzili 11 szkoleń dla 201 rolników, w trakcie których wyświetlano prezenta-

cje multimedialne dotyczące zagrożeń zarówno występujących w gospodarstwach 

rolnych, jak i związanych z prowadzeniem prac polowych. 

Spotkania i szkolenia poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie dla dzieci 

i młodzieży 

W ramach akcji „Bezpieczne Lato” w lipcu i sierpniu 2019 r. wspólnie z Kasą 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowano spotkanie z dziećmi i mło-
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dzieżą ze środowisk wiejskich w Ośrodku Wypoczynku i Rehabilitacji KRUS w Iwoni-

czu Zdroju. Ponadto pracownicy OIP w Rzeszowie spotkali się z młodzieżą w szkole 

w Tuligłowach. Pogadanek na temat bezpieczeństwa na wsi wysłuchało 300 uczniów 

i 23 opiekunów. Po każdej z pogadanek przeprowadzano konkursy dla młodzieży, nt. 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Uczestnikom spotkań prezentowano też film pt. 

„Rodzina Porażków”, poświęcony bezpieczeństwu przy pracach rolniczych. 

W 2019 r. przeprowadzono również 13 szkoleń dla 655 uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych. Najważniejszym celem spotkań było przygotowanie dzieci 

do identyfikowania zagrożeń wypadkowych występujących przy poszczególnych pra-

cach rolniczych. Wskazanie dzieciom najprostszych sposobów eliminacji występują-

cych w gospodarstwach rolnych zagrożeń i zapoznanie ich z wykazami prac wzbro-

nionych i niedozwolonych dla dzieci i młodzieży daje szanse na podniesienie po-

ziomu bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. W trakcie spotkań wyświetlano 

prezentacje i filmy poświęcone tej tematyce oraz rozdawano ulotki i plakaty doty-

czące omawianych problemów. 

Wśród uczestników wszystkich spotkań promowano stronę internetową: 

www.bhpwrolnictwie.pl 

Konkursy poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie 

W dniu 22 listopada 2019 roku odbył się finał wojewódzki konkursu „Olimpiada 

wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym" dla 

uczniów szkół rolniczych z terenu województwa podkarpackiego. Laureaci zostali wy-

łonieni z ponad 390 uczestników eliminacji szkolnych. Do etapu wojewódzkiego kon-

kursu przystąpiło 16 uczniów z 16 szkół rolniczych z Podkarpacia. 

Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi maszyna pracuje a dziecko 

obserwuje” cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu wpłynęło 

2951 prac plastycznych z 271 szkół podstawowych z terenu województwa podkar-

packiego. 

W dniu 26 listopada 2019 r. 30 uczniów z 30 szkół podstawowych wzięło 

udział w konkursie „Bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym” dla 

młodzieży szkół podstawowych. 

http://www.bhpwrolnictwie.pl/
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W dniu 5 lipca 2019 r. odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna i bez-

pieczna zagroda”. Laureatom w gminach Łańcut i Borowa wręczono nagrody, które 

ufundował między innymi Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Zostali oni wy-

łonieni spośród 30 gospodarstw. 

W 2019 roku przeprowadzano również konkursy dla rolników i dzieci na stoi-

skach podczas imprez plenerowych „Jesienna Giełda Ogrodnicza” w Ośrodku Do-

radztwa Rolniczego w Boguchwale, „Festiwalu Kwiatów” w Albigowej i „Parafiady” w 

Rzeszowie. Wszystkie konkursy kończyły się wyłonieniem laureatów i wręczeniem 

nagród. 

Stoiska i punkty informacyjne na wystawach rolniczych 

W czerwcu 2019 roku pracownicy OIP w Rzeszowie uczestniczyli w „Dniach 

Otwartych Drzwi – Boguchwała 2019”, połączonych z XXI Regionalną Wystawą 

Zwierząt Hodowlanych. 

W październiku 2019 roku podczas imprezy plenerowej „Jesienna Giełda 

Ogrodnicza” w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na zorganizowanych 

stoiskach informacyjno-promocyjnych udzielano porad z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy w rolnictwie. 

Współpraca z mediami 

Problematykę bhp w rolnictwie przedstawiano w reportażach w TVP Rzeszów, 

audycji w Radiu VIA, jak również na portalu internetowym Radia VIA oraz TVP Rze-

szów. 

Program informacyjno-edukacyjny „Budowa ST0P wypadkom” 

Celem programu jest popularyzacja wiedzy o skutkach zagrożeń i sposobach 

przeciwdziałania, inspirowanie przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy 

warunków pracy, propagowanie bezpiecznych zachowań, podniesienie świadomości 

zagrożeń występujących na budowie oraz wdrażanie podwyższonych standardów 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podejmując działania informacyjno-edukacyjne, najwięcej uwagi poświecono 

małym przedsiębiorstwom budowlanym. Przede wszystkim do tych pracodawców ad-

resowane były szkolenia organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rze-

szowie oraz kierowane materiały informacyjno-szkoleniowe. 
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W ramach realizacji programu nawiązano współpracę z sygnatariuszami Poro-

zumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rze-

szowie włączył się czynnie w organizowany przez sygnatariuszy „Tydzień bezpie-

czeństwa”. Wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstw: Erbud S.A., Strabag Sp. z 

o.o., Budimex S.A., Mostostal Warszawa S.A., prowadzących budowy na terenie wo-

jewództwa podkarpackiego, ustalono harmonogram podejmowanych wspólnie przed-

sięwzięć. 

W dniach 13 – 15 maja 2019 r. przeprowadzono cztery szkolenia dla przedsta-

wicieli współwykonawców inwestycji, których generalnymi wykonawcami byli sygna-

tariusze porozumienia. Podczas spotkań na budowach inspektorzy pracy omawiali 

m.in. zagrożenia wypadkowe występujące w trakcie wykonywania poszczególnych 

robót, metody ich ograniczania, a także stwierdzane najczęściej podczas kontroli nie-

prawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budow-

lanych. W szkoleniach tych wzięły udział 62 osoby reprezentujące 31 przedsiębiorstw 

branży budowlanej. 

Na podstawie bazy danych pracodawców, będącej w dyspozycji Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, dokonano wyboru „małych” przedsiębiorców i wy-

stosowano do nich zaproszenia na szkolenie. Zorganizowano je w siedzibie Okręgo-

wego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2019 r., a jego tematem 

były m.in.: wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót bu-

dowlanych (prace na wysokości i w wykopach), przygotowanie zatrudnianych osób 

do pracy, z uwzględnieniem wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych w świetle aktu-

alnie obowiązujących przepisów bhp, eksploatacja urządzeń technicznych, w tym słu-

żących do transportu pionowego, podlegających dozorowi technicznemu – w świetle 

aktualnie obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem żurawi wieżo-

wych, eksploatacja rusztowań i podestów roboczych oraz wybrane zagadnienia 

prawa pracy, w tym dotyczące legalności zatrudnienia. W szkoleniu wziął udział in-

spektor z Urzędu Dozoru Technicznego, który wygłosił wykład na temat eksploatacji 

urządzeń transportu bliskiego stosowanych w budownictwie. Podczas szkolenia jego 

uczestnicy mieli możliwość skorzystania z konsultacji z inspektorami pracy oraz 

przedstawicielem UDT. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 40 przedsiębiorstw, 

osoby wykonujące zadania służby bhp oraz pracownicy kadry technicznej sprawujący 

nadzór na budowach. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

172 

 

Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuję legalnie” 

 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-eduka-

cyjna z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana była w latach 2017 – 

2019. Jej zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z 

zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. 

Kampania kierowana była do pracodawców i pracowników polskich oraz obywateli 

państw spoza UE, a w szczególności obywateli Ukrainy, pracujących lub planujących 

zatrudnienie na terenie RP. 

Rok 2019 był trzecim rokiem realizacji kampanii, która cieszyła się dużym za-

interesowaniem jej adresatów. Spotkania prowadzono w większości we współpracy 

z partnerami kampanii oraz innymi podmiotami zainteresowanymi tą problematyką, tj. 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicz-

nej, Wojewódzkim Urzędem Pracy, uczelniami, związkami zawodowymi, jednostkami 

samorządowymi, powiatowymi urzędami pracy. 

Przykładowo: 

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Polańczyku wspólnie z Urzędem Gminy Solina 

zorganizowano konferencję szkoleniową, dedykowaną głównie pracodawcom działa-

jącym w Bieszczadach, zatrudniającym i powierzających pracę sezonowo, w tym cu-

dzoziemcom. Do współpracy w przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli Straży 

Granicznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych. W spotkaniu 

wzięło udział 35 osób reprezentujących 30 podmiotów działających na terenie powia-

tów leskiego i bieszczadzkiego. Uczestnicy mogli skorzystać z poradnictwa w zakre-

sie prawa pracy, jak też zapoznać się z broszurami i prospektami nt. tematyki prawa 

pracy i legalności zatrudnienia. 

W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Przemyślu, 

Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu odbyły się seminaria i dyżury eksperckie w ramach 

„Tygodnia Przedsiębiorcy” oraz kampanii „Pracuj Legalnie”. Pracownicy OIP w Rze-

szowie wzięli w nich udział jako eksperci z zakresu prawa pracy. W Oddziale ZUS 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

173 

 

w Rzeszowie inspektor pracy wygłosił wykład dla przedsiębiorców nt. legalności za-

trudnienia. 

Realizując kampanię, pracownicy OIP w Rzeszowie uczestniczyli w targach 

pracy odbywających się na terenie województwa podkarpackiego przez cały rok, or-

ganizując liczne stoiska z materiałami wydanymi nakładem PIP. Na stoiskach udzie-

lano również porad i konsultacji. 

  
Targi w hali sportowej Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Przemyślu zorganizowane przez Pań-
stwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską  
w Przemyślu 

Targi Pracy zorganizowane przez OHP w Rze-
szowie 

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła 

się jedna z sześciu konferencji centralnych zaplanowanych w ramach jubileuszu stu-

lecia  PIP. Tematem przewodnim było hasło „Pracuję legalnie” i podczas spotkania 

m.in. podsumowano realizację trzyletniej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Część 

merytoryczną spotkania poświęcono legalnemu zatrudnieniu zarówno obywateli pol-

skich, jak też cudzoziemców. 

  
Podsumowanie kampanii „Pracuję legalnie!” podczas konferencji w Państwowej Wyższej Szkole 
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu 
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Działania edukacyjno-informacyjne „Czas pracy kierowców a wy-

padki drogowe” 

 
 

Celem działań było zapobieganie wypadkom komunikacyjnym w wyniku naru-

szenia przepisów o czasie pracy lub złego stanu psychofizycznego pracownika. 

W OIP w Rzeszowie zostało zorganizowane specjalne szkolenie dla praco-

dawców i przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym, za-

trudniających kierowców zawodowych. Inspektorzy pracy przedstawili założenia dzia-

łań edukacyjno-informacyjnych oraz zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców i 

bezpieczeństwa przewozów drogowych. Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele 

Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz Wydziału 

Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Gościem był również 

przewodniczący Regionu Podkarpackiego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców 

Transportu Drogowego. W szkoleniu wzięło udział 56 osób reprezentujących 42 firmy 

branży transportowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały informa-

cyjno-promocyjne poświęcone omawianej tematyce, wydane nakładem Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

  
Szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportowym 
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Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 

Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Państwowa In-

spekcja Pracy, promują wśród adresatów proaktywne postawy skutkujące wzrostem 

poziomu bezpieczeństwa, wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp, a także organizację 

bezpiecznych stanowisk pracy oraz praworządność. 

W roku sprawozdawczym Okręgowy inspektorat Pracy w Rzeszowie organizo-

wał następujące konkursy: 

 „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, 

 „Buduj bezpiecznie ”, 

 „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”, 

 „Poznaj swoje prawa w pracy” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

 „Konkurs dla pracowników młodocianych”. 

Zachęcano do udziału w konkursach podczas spotkań i szkoleń prowadzo-

nych dla pracodawców i ich przedstawicieli, związków zawodowych, rolników, jak 

również za pośrednictwem mediów. W dniu 15 listopada 2019 r. w sali audytoryjnej 

Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość podsumowująca 

działalność promocyjno-prewencyjną, tj. konkursy oraz programy. Statuetki, wyróż-

nienia i dyplomy honorowe odebrało m.in. 53 laureatów konkursów Państwowej In-

spekcji Pracy. W uroczystości uczestniczył także Główny Inspektor Pracy, Okręgowy 

Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz przedstawiciele organów nadzoru i kontroli nad 

warunkami pracy, władz samorządowych, organizacji pracodawców, związków zawo-

dowych, służb mundurowych i instytucji działających na rzecz rolnictwa, partnerzy 

społeczni z województwa podkarpackiego oraz regionalne i lokalne media.  
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VI. WSPÓŁPRACA KRAJOWA  

Ważnym aspektem działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

jest współpraca z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, jednostkami ad-

ministracji rządowej i samorządowej różnych szczebli oraz innymi instytucjami działa-

jącymi na rzecz ochrony pracy. W 2019 roku podejmowano szereg różnorodnych 

działań, stosownie do właściwości rzeczowej tych partnerów. Współpraca polegała 

zarówno na przeprowadzaniu kontroli na wniosek, kontrolach wspólnych czy informo-

waniu o wynikach kontroli, jak też na wspólnych działaniach prewencyjnych, a w 

szczególności organizacji konferencji, narad i seminariów. 

Współpraca podczas kontroli przeprowadzonych w roku 2019 

Organ Kontrole wspólne 
Kontrole  
na wniosek 

Poinformowanie 
o wynikach kontroli 

związki zawodowe - 23 248 

społeczna inspekcja pracy 2 - 31 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 1 5 10 

Inspekcja Ochrony Środowiska 1 1 1 

urząd celno-skarbowy - 11 8 

urząd skarbowy, izba administracji 
skarbowej 

42 8 11 

Rzecznik Praw Obywatelskich - 4 - 

Państwowy Nadzór Budowlany - 5 8 

Urząd Dozoru Technicznego 1 - 76 

Inspekcja Transportu Drogowego - 1 - 

Urząd Rejestracji Leków i Produktów 
Biobójczych 

- - 1 

Prokuratura - 7 - 

Policja  2 117 2 

straż pożarna 1 - 5 

straż graniczna 11 9 14 

organa władzy ustawodawczej i par-
lamentarzyści 

- 2 - 

wojewoda - 8 22 

ministerstwa - 2 - 

marszałek województwa - 2 3 

organa władzy wykonawczej - 1 - 

starosta/prezydent miasta - 50 21 

wójt/burmistrz - 1 9 

wojewódzki urząd pracy - 2 - 

powiatowy urząd pracy - 35 2 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 32 44 

wojewódzki ośrodek medycyny pracy - - 3 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych  

- 3 - 

Inne - 13 9 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

177 

 

W ramach zawartych porozumień podejmowano współpracę z instytu-

cjami partnerskimi. Przykładowo: 

W dniu 31 stycznia 2019 r. na terenie Politechniki Rzeszowskiej odbyła się ko-

lejna edycja ogólnopolskiej konferencji „Podkarpacie dla biznesu", tym razem pod ha-

słem „W świetle zmieniających się przepisów”. Konferencję zorganizowali Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Rzeszowie oraz Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Spotkanie otworzył 

rektor Politechniki Rzeszowskiej. Następnie głos zabrała Wojewoda Podkarpacka, 

a także przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego i dyrektor Oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Udział w konferencji wziął także 

Główny Inspektor Pracy, który wygłosił referat na temat zmian w przepisach prawa 

pracy i bhp, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. 

W hallu Politechniki pracownicy OIP w Rzeszowie zorganizowali stoisko, na 

którym nieodpłatnie udostępniano materiały promocyjne dotyczące zagadnień prawa 

pracy, w szczególności legalizacji zatrudnienia pracowników. Ponadto zaintereso-

wani mogli zasięgnąć porad z zakresu prawa pracy i bhp. 

  
Uczestnicy konferencji udzielają wywiadu 
 

Stoisko OIP w Rzeszowie 

W lutym 2019 r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Okręgowym In-

spektorem Pracy w Rzeszowie a Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży 

Granicznej, w sprawie wspólnych działań w celu zapobiegania i zwalczania nielegal-

nego powierzania pracy cudzoziemcom oraz nielegalnego wykonywania przez nich 

pracy, w tym wspólnych kontroli i wymiany doświadczeń. 

W wyniku porozumienia w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Komendzie Bieszczadz-

kiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się robocze spotkanie doty-

czące określenia zasad współdziałania inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
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w Rzeszowie z funkcjonariuszami Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i zwal-

czania skutków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. W spotkaniu wzięła udział 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych, a także nadin-

spektorzy pracy. Jeden z nich wygłosił prelekcję nt. legalności zatrudnienia cudzo-

ziemców. 

Podobne spotkanie odbyło się w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie oddziału 

OIP w Przemyślu. 

  
Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicz-
nej podpisują porozumienie 

W dniu 21 marca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-

miologicznej w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Rzeszowie oraz WSSE w Rzeszowie na temat „Profilaktyczna 

ochrona zdrowia i zagrożenia psychospołeczne w miejscu pracy”. Celem konferencji 

było merytoryczne i praktyczne wsparcie uczestników rynku pracy w budowaniu kul-

tury bezpieczeństwa pracy oraz zwrócenie uwagi na społeczną odpowiedzialność 

pracodawców za bezpieczeństwo, zdrowie i życie swoich pracowników. W spotkaniu 

wziął udział Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie,  

który omówił historię szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom. Wagę profi-

laktyki ochrony zdrowia, w tym w kontekście zagrożeń psychospołecznych, podkre-

ślali Wojewoda Podkarpacki, a także przedstawiciel zarządu województwa pod-

karpackiego.  

Inspektorzy pracy wygłosili referaty nt. stresu i zagrożeń psychospołecznych 

w miejscu pracy oraz przygotowania pracowników do pracy. Ponadto przedstawiciele 

WSSE w Rzeszowie omówili szczepienia ochronne pracowników narażonych na 

szkodliwe czynniki biologiczne oraz obowiązki pracodawców przy zamierzonym uży-

ciu szkodliwego czynnika biologicznego. 
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W konferencji udział wzięli przedsiębiorcy, pracodawcy, pracownicy służb bez-

pieczeństwa i higieny pracy, przedstawiciele organów administracji publicznej, w tym 

samorządowej i związków zawodowych. W hallu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-

demiologicznej w Rzeszowie pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszo-

wie zorganizowali stoisko tematyczne, na którym udostępniali materiały promocyjne i 

informacyjne dotyczące zagadnień psychospołecznych i przeciwdziałania skutkom 

tych zagrożeń. 

W dniu 16 maja 2019 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Rzeszowie, w tym Okręgowy Inspektor Pracy, wzięli udział w konferencji „Wypadki 

przy pracy w praktyce”, zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Rzeszowie w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy 

Pracy i Chorób Zawodowych. Nad konferencją patronat objęły Państwowa Inspekcja 

Pracy, Centralny Instytut Ochrony pracy oraz Urząd Dozoru Technicznego. In-

spektor pracy wygłosił wykład na temat: „Przygotowanie pracowników do pracy oraz 

ocena ryzyka zawodowego jako element profilaktyki wypadkowej”. W spotkaniu 

wzięło udział 150 pracodawców, przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami 

pracy oraz terenowych organów administracji państwowej. 

W dniu 4 lipca 2019 r. nadinspektor pracy kierujący sekcją badania wypadków 

przy pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie wziął udział w warszta-

tach szkoleniowych zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Od-

dział w Rzeszowie. Podczas spotkania wygłosił wykład na temat postępowania kon-

trolnego inspektora pracy w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką warsztaty zostały powtórzone 

w dniu 5 września 2019 r. Podczas spotkań omówiono także obowiązki pracodawców 

dotyczące procedury ustalania okoliczności przyczyn wypadków przy pracy, 

ze szczególnym uwzględnieniem formułowania oraz realizacji wniosków i środków 

profilaktycznych, mających na celu zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszło-

ści. W warsztatach wzięło łącznie udział 24 pracodawców oraz 77 osób wykonują-

cych zadania służby bhp. 

W dniach 3 i 15 października 2019 r. oraz 6 listopada 2019 r. w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Rzeszowie odbył się cykl narad szkoleniowych z udziałem 
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przedstawicieli policji i prokuratury. Celem spotkań było omówienie najistotniej-

szych zagadnień dotyczących współdziałania ww. organów. Spotkania miały charak-

ter zarówno otwartych dyskusji na temat wzajemnej współpracy i poszukiwania no-

wych sprawniejszych kanałów komunikacji, jak i charakter szkoleniowy w przedmio-

cie znamion przestępstw określonych w rozdziale XXVIII i XXIX Kodeksu karnego 

oraz zadań i kompetencji organów policji i organów PIP w zakresie badania zdarzeń 

wypadkowych w miejscu pracy. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Proku-

ratury Regionalnej w Rzeszowie oraz Prokuratur Okręgowych z Rzeszowa, Przemy-

śla, Tarnobrzega i Krosna, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszo-

wie i komend powiatowych policji województwa podkarpackiego. 

W dniu 21 października 2019 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-

nioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się jedna z sześciu konferencji centralnych za-

planowanych w ramach jubileuszu stulecia PIP. Tematem przewodnim było hasło 

„Pracuję legalnie”. Uczestniczyło w niej wielu przedstawicieli urzędów i instytucji oraz 

partnerów społecznych stale lub doraźnie współpracujących z OIP w Rzeszowie. 

Głos zabrali m.in. Wicewojewoda Podkarpacki, Wicemarszałek Województwa 

Podkarpackiego, Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Rzeszowie 

oraz Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Rzeszowie. 

Wagę współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie podkre-

ślali także: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i równocze-

śnie Komendant Wojewódzki OHP, Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszow-

skiego NSZZ „Solidarność”, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Regionalny w Rzeszowie, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Podkarpacki Woje-

wódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Gośćmi byli także przedstawiciele Sejmu RP, posłowie na Sejm. 

W części merytorycznej spotkania, poświęconej legalnemu zatrudnieniu oby-

wateli polskich i cudzoziemców, prelegentami byli specjaliści z OIP w Rzeszowie, Za-

kładu Ubezpieczeń Społecznych, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Rze-

szowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wydziału spraw 
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obywatelskich i cudzoziemców oraz przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej 

w Rzeszowie. 

Podczas konferencji działały stoiska z materiałami promocyjnymi zarówno 

Okręgowego Inspektoratu Pracy, uczelni oraz organów nadzoru i kontroli. 

Uroczystość śledziły regionalne media, tj. TVP Oddział w Rzeszowie, Polskie 

Radio Rzeszów oraz Tygodnik Życie Podkarpackie. 

W ramach zawartego porozumienia współdziałano także z podmiotami działa-

jącymi na rzecz rolnictwa indywidualnego, tj. Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego w Rzeszowie, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pod-

karpackim Oddziałem Regionalnym, Podkarpacką Izbą Rolniczą, Krajowym 

Ośrodkiem Wsparcia Oddział Terenowy w Rzeszowie i Podkarpackim Ośrod-

kiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Przykłady współpracy są przedsta-

wione w rozdziale V. 

Podczas realizacji programów prewencyjnych Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Rzeszowie kontynuował współpracę z innymi organami, organizacjami i zrzesze-

niami zawodowymi. Przykładowo: 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie brali udział 

w szkoleniach, targach i konferencjach organizowanych dla osób niepełnosprawnych 

przez powiatowe urzędy pracy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych. Np. w dniu 20 listopada 2019 r. w sali kolumnowej Podkarpac-

kiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie po raz kolejny odbyła się Giełda Pracy 

dla Osób Niepełnosprawnych. Ponad dwudziestu pracodawców przygotowało dla 

osób niepełnosprawnych kilkadziesiąt miejsc pracy, staży i szkoleń. W giełdzie udział 

wzięli pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, którzy promowali 

legalność zatrudnienia wśród niepełnosprawnych oraz udzielali porad prawnych. Zo-

stały także udostępnione nieodpłatnie materiały promocyjne i informacyjne, wydane 

nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, m.in. dotyczące zagadnień związanych w za-

trudnieniem niepełnosprawnych. 

Z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie został zorganizowany cykl czterech spo-

tkań szkoleniowych pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zakładach usług le-
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śnych”. Adresatami tego przedsięwzięcia byli pracodawcy oraz pracownicy zatrud-

nieni w zakładach usług leśnych, wykonujący prace z zakresu gospodarki leśnej na 

terenie nadleśnictw wchodzących w strukturę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Krośnie. Omówiono obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z przygotowaniem pracowników do 

pracy oraz podstawowe wymagania, które powinny spełniać narzędzia i maszyny sto-

sowane przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. Na przykładach przedstawiano okolicz-

ności i przyczyny wypadków przy pracy, które miały miejsce przy tego rodzaju pra-

cach i wskazano środki profilaktyczne niezbędne do zastosowania w celu uniknięcia 

podobnych zdarzeń w przyszłości. Przeprowadzono także instruktaż praktyczny w te-

renie oraz pokaz prawidłowych działań, promując bezpieczne zachowania przy pozy-

skiwaniu i zrywce drewna. 

Spotkania odbyły się w Nadleśnictwach Jarosław, Strzyżów, Kolbuszowa oraz 

Cisna. Wzięło w nich udział łącznie 158 osób reprezentujących 64 zakłady usług le-

śnych. 

Z inicjatywy RDLP w Krośnie oraz Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inży-

nierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie w dniu 30 sierpnia 

2019 r. w Nadleśnictwie Sieniawa na terenie obiektu edukacyjnego w Leśnictwie Wi-

toldówka odbyły się XIV Regionalne Zawody Drwali. Inspektor pracy wygłosił prelek-

cję z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy w gospodarce 

leśnej, w szczególności przy pracy w zawodzie pilarza. Omówił wypadki przy pracy, 

jakie miały miejsce przy pozyskiwaniu drewna, oraz na stosowane przez pracowni-

ków środki ochrony indywidualnej. W zawodach uczestniczyło 21 pilarzy z 21 nadle-

śnictw województwa podkarpackiego. 

W ramach współpracy ze związkami zawodowymi inspektorzy pracy prze-

prowadzili 19 szkoleń na wniosek m.in. Zarządu Regionu Rzeszowskiego, Krośnień-

skiego oraz „Ziemia Przemyska” NSZZ „Solidarność”, Zarządu Regionu Podkarpac-

kiego NSZZ „Solidarność 80” w Rzeszowie, Międzyzakładowego Związku Zawodo-

wego Pracowników Huty Stalowa Wola, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

w Tarnobrzegu, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Za-

rząd Regionu Podkarpackiego oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników 
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Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, zrzeszonej w OPZZ. Podczas szkoleń oma-

wiano m.in. zmiany w kodeksie pracy, w ustawie o związkach zawodowych, w tym 

wpływ ustawy RODO na działalność związków zawodowych, prawa i obowiązki SIP, 

podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy i bhp, akty prawa wewnątrzzakłado-

wego, zagadnienia mobbingu, legalności zatrudnienia, czasu pracy, urlopów wypo-

czynkowych, przeglądy warunków pracy, obiektów i pomieszczeń pracy oraz udział 

SIP w postępowaniu powypadkowym. 

W szkoleniach wzięły udział 62 osoby reprezentujące ponadzakładowe i zakła-

dowe organizacje związkowe oraz 225 społecznych inspektorów pracy.  
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VII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

W 2019 inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie uczestniczyli w licznych pracach 

grup roboczych przedstawicieli państw członkowskich UE. Ich celem była wymiana 

doświadczeń zawodowych na poziomie międzynarodowym. 

W dniu 23 stycznia 2019 r. w siedzibie biura Dyrekcji Generalnej EMPL (komi-

sji ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego) w Brukseli odbyło 

się spotkanie grupy roboczej z udziałem jedenastu przedstawicieli państw UE, repre-

zentujących krajowe inspekcje pracy oraz ministerstwa pracy. Przedmiotem spotka-

nia było opracowanie modułu IMI dla pracy nierejestrowanej. Uczestnicy grupy wy-

mienili poglądy i uwagi nt. przyszłej treści modułu IMI. 

W dniu 24 stycznia 2019 r. inspektor pracy uczestniczył w pracach grupy robo-

czej SLIC (Senior Labour Inspectors Committee), tj. Komitetu Wyższych Inspektorów 

Pracy. Grupa ustaliła zasady i zakres dokonywania ceny funkcjonowania francuskiej 

inspekcji pracy – wizyta robocza w tym zakresie planowana jest we Francji w 2020 

roku. 

W dniach 14 i 15 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Spraw Socjal-

nych Norwegii w Oslo (w ramach „Programu EC Wzajemnego Uczenia się”) odbyło 

się spotkanie z udziałem ok. trzydziestu przedstawicieli państw UE, reprezentujących 

krajowe ministerstwa pracy, instytucje badawcze oraz federacje związków zawodo-

wych. Przedmiotem spotkania były m.in.: wzmocnienie współpracy między instytu-

cjami krajowymi i międzynarodowymi w celu zapobiegania przestępstwom związa-

nym z pracą w aspekcie zwiększenia ochrony osób zgłaszających przypadki naru-

szenia prawa (whistleblower), tzw. praca nielegalna, wynagrodzenia pracownicze, 

warunki bezpiecznej pracy, zabezpieczenie społeczne i podatki. 

W trakcie posiedzeń inspektor pracy przedstawił obowiązujący w Polsce stan 

prawny odnoszący się do ochrony osób sygnalizujących nieprawidłowości w zakła-

dach pracy i funkcjonowanie tych przepisów w obszarze działań Inspekcji Pracy. 

W dniu 7 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ds. strate-

gii bezpieczeństwa i higieny pracy SLIC, którego celem było opracowanie zaleceń 

dotyczących kampanii, którymi SLIC mógłby zainteresować Komisję Europejską w 

ramach przygotowań nowej strategii w zakresie bhp, dyskusja nad projektem opinii w 
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sprawie polityki UE w zakresie bhp oraz rozważenie sposobów finansowania kampa-

nii. 

W dniach 27 i 28 marca 2019 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie grupy 

roboczej Machex, działającej w ramach SLIC. Jego celem było promowanie spójno-

ści w zakresie stosowania dyrektyw, m.in. maszynowej i w sprawie sprzętu robo-

czego, przez inspektorów pracy z krajów członkowskich. Na spotkaniu omówiono 

także zagrożenia pojawiające się w miejscu pracy w związku z digitalizacją, kwalifika-

cje pracowników zajmujących się konserwacją turbin wiatrowych oraz szkolenia pra-

cowników obsługujących maszyny rolnicze. Przedstawiono wyniki badań nt. braku 

uregulowania lub stanu przepisów dotyczących bezpieczeństwa nurkowania komer-

cyjnego, uprawnień pracowników obsługujących urządzenia dźwigowe i notyfikowa-

nia uprawnień kwalifikacyjnych. Przekazano też informację o wypadkach przy pracy 

związanych z użytkowaniem żurawia. 

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. w Bratysławie odbyło się spotkanie grupy robo-

czej ADCO PED (grupa współpracy administracyjnej w zakresie dyrektywy ciśnienio-

wej), którego celem była wymiana informacji oraz doświadczeń pomiędzy organami 

nadzoru z krajów członkowskich w sprawie dyrektywy ciśnieniowej oraz dyrektywy 

w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych. Na spotkaniu omówiono m.in. raporty 

z badań w ramach nadzoru rynku urządzeń takich jak: szybkowary, proste zbiorniki 

ciśnieniowe montowane na agregatach sprężarkowych, gaśnice przenośne, zawory 

bezpieczeństwa, urządzenia chłodnicze. Odbyła się również dyskusja nt. oznakowa-

nia CE na starym zbiorniku, nowego oznakowania zmodyfikowanych wyrobów, stoso-

wania dyrektywy ciśnieniowej w maszynach, a także przedstawiono okoliczności i 

przyczyny wypadku ze zbiornikiem ciśnieniowym. 

W dniu 23 maja 2019 r. w siedzibie biura Dyrekcji Generalnej EMPL w Brukseli 

odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej do spraw opracowania modułu IMI, 

dotyczące pracy nierejestrowanej, źródeł danych i narzędzi dla inspektorów pracy. 

W spotkaniu udział wzięło dwunastu przedstawicieli państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, reprezentujących krajowe inspektoraty pracy. Przedmiotem spotkania były 

następujące kwestie: 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

186 

 

- wykorzystanie publicznych i prywatnych baz danych funkcjonujących w krajach 

członkowskich Unii w celu poprawy walki z pracą nierejestrowaną i ułatwienia 

pracy inspektorom pracy, 

- wykorzystanie skutecznych narzędzi do bezpiecznej wymiany informacji w ra-

mach współpracy transgranicznej w walce z pracą nierejestrowaną, 

- funkcjonowanie przepisów RODO w krajach członkowskich Unii i ich wpływ na 

możliwości uzyskiwania informacji na różnych płaszczyznach (przedsiębiorcy, 

sądy, prokuratury, urzędy skarbowe, służba zdrowia, portale społecznościowe, 

itd).  

Inspektor pracy omówił funkcjonowanie w Polsce stron internetowych KRS, 

CEiDG oraz KRAZ. Przedstawił również krótką charakterystykę programu Navigator, 

funkcjonującego w PIP. 

W dniu 20 czerwca 2019 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa 

i Zdrowia w Pracy w Madrycie odbyły się drugie warsztaty grupy roboczej NOMAD 

w zakresie emisji hałasu do środowiska pracy. W spotkaniu wzięło udział trzydziestu 

dwóch przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujących kra-

jowe instytucje badawcze zajmujące się tą tematyką, ministerstwa związane 

z ochroną pracy i jej bezpieczeństwem oraz przemysł (producenci maszyn). 

Przedmiotem spotkania były głównie kwestie dotyczące:  

- wymiany doświadczeń na temat czynników, które wpływają na jakość informacji 

o hałasie maszynowym, 

- radzenia sobie z hałasem generowanym przez sprzęt roboczy, 

- sprzedawania i kupowania „cichych maszyn”, 

- pomocy dla producentów maszyn w celu zapewnienia użytkownikowi pełnej 

informacji o hałasie generowanym przez maszyny oraz sposobach ograniczania 

halasu, 

- roli i możliwości pomocy jednostek notyfikowanych, 

- planowania zmian przepisów i poprawy obszarów źle funkcjonujących. 

W pierwszej części uczestnicy przedstawili referaty oraz prezentacje: 

- przedstawiciel hiszpańskiego Ministrstwa Przemysłu omówił chronologię prac 

nad ramami prawnymi (przepisami) dotyczącymi ograniczenia emisji hałasu 

generowanego przez maszyny, 
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- reprezentantka Szwecji przedstawiła statystyki nt. uszczerbku na zdrowiu 

pracow-ników, spowodowanego ekspozycją na hałas w środowisku pracy w 

latach 2010 – 2017 w wybranych krajach UE (Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej 

Brytanii, Francji, Holandii, Szwecji), 

- prelegent z Niemiec przedstawił terminologię oraz wymagania dotyczace emisji 

hałasu do środowiska, generowanego przez maszyny, wynikajace z dyrektyw 

europejskich, 

- uczestnik z Wielkiej Brytanii omówił problemy producentów oraz importerów, wy-

nikające z nieznajomości wymagań dyrektywy „hałasowej”, 

- reprezentant Hiszpanii przedstawił efekty prac ograniczających emisję hałasu 

przez maszyny wykorzystywane w odkrywkowym górnictwie surowców skalnych 

na terenie Hiszpanii. 

W drugiej części inspektor pracy brał udział w pracach jednej z ośmiu grup 

dyskusyjnych, zgłaszającej postulaty zmian czy też poprawy funkcjonowania unormo-

wań dotyczących emisji hałasu przez maszyny. 

W dniach 25 – 27 czerwca 2017 r. w Holandii odbyła się wizyta studyjna, któ-

rej celem było zdobycie wiedzy na temat procedur i narzędzi kontroli legalności za-

trudnienia obywateli UE i obywateli państw trzecich, którzy podejmują pracę u holen-

derskich pracodawców również za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej oraz 

zapoznanie się z narzędziami i procedurami kontroli holenderskiej inspekcji pracy, 

również w ramach systemu IMI. Polscy inspektorzy pracy wzięli udział w kontrolach 

legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach budowla-

nych, przetwórstwa mięsnego i hotelach, które koncentrowały się głównie na zapew-

nieniu wypłaty minimalnego wynagrodzenia ustawowego i innych świadczeń związa-

nych z pracą, aby zapobiec dumpingowi socjalnemu wśród pracowników zagranicz-

nych. W większości przypadków kontrole były przeprowadzane wspólnie z policją w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa inspektorów. W niektórych czynnościach uczestni-

czyli przedstawiciele innych organów ścigania w celu sprawdzenia warunków życia 

pracowników, którzy zostali zakwaterowani na terenie miejsca pracy. Polscy inspek-

torzy pracy zapoznali się też z działalnością Front-Office, gdzie są gromadzone i 

przetwarzane, a następnie kierowane w celu podejmowania dalszych działań kontrol-

nych, wszystkie skargi (sygnały) i raporty dotyczące wypadków przy pracy. 
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Uczestnikom przedstawiono nową konfigurację Holenderskiej Inspekcji Pracy. 

Jej inspektorzy pracują w departamentach zajmujących się: nadużyciami na rynku 

pracy (AMF), warunkami pracy (ARBO) i kontrolą poważnych zagrożeń (MHC). W ra-

mach każdego działu realizowanych jest szereg projektów, na przykład w celu roz-

wiązania problemów związanych z oszustwami na rynku pracy. Inspektorzy pracy nie 

działają w ramach podziału terytorialnego, lecz przemieszczają się po całym kraju, 

dołączając do różnych inspekcji w miejscu pracy w ramach konkretnego projektu. Ni-

gdy nie przeprowadzają inspekcji samodzielnie, a w przypadku potencjalnego ryzyka 

w postaci pojawienia się zachowań agresywnych zawsze zwracają się o pomoc do 

policji i noszą specjalne kamizelki ochronne. Zespół inspektorów pracy jest zawsze 

nadzorowany przez jednego wyznaczonego inspektora, który organizuje cały proces 

kontroli, w tym współpracę z innymi organami ścigania. W trakcie kontroli legalności 

zatrudnienia holenderscy inspektorzy pracy mają możliwość skorzystania z usług te-

lefonicznych tłumaczy podczas przesłuchiwania pracowników zagranicznych, którzy 

nie znają języka holenderskiego. Protokoły przesłuchań pracowników są przechowy-

wane w formie elektronicznych kwestionariuszy, a laptopy są wyposażone w spe-

cjalną funkcję ekranu dotykowego, która pozwala podpisywać oświadczenie zarówno 

pracownikowi, jak i inspektorowi drogą elektroniczną. Interesujący był bardzo zaa-

wansowany system przetwarzania danych o wypadkach związanych z pracą, zgła-

szanych do holenderskiej inspekcji pracy, który umożliwia przypisanie dochodzenia w 

sprawie konkretnego wypadku do inspektora pracy w zależności od lokalizacji i jego 

obciążenia pracą. 

W dniach 10 i 11 września 2019 r. w siedzibie Komisji Europejskiej w Luksem-

burgu odbyło się spotkanie przedstawicieli SLIC z dziesięciu państw UE. Omówiono 

potencjalne, przyszłe priorytety bezpieczeństwa pracy w związku ze zmieniającą się 

strukturą zatrudnienia i innowacjami produkcji. Wskazywano również na zmiany tech-

nologii (robotyka, używanie dronów, stosowanie sztucznej inteligencji), co może sta-

nowić nowe wyzwanie dla krajowych inspekcji pracy, wobec braku szczegółowych 

przepisów regulujących te zagadnienia oraz braku dostosowania dyrektywy ramowej 

w powyższym zakresie. Wytypowano również kluczowe sektory gospodarki, w któ-

rych należy rygorystycznie egzekwować przepisy bezpieczeństwa pracy w związku z 

wysokim odsetkiem utrzymujących się wypadków ciężkich i śmiertelnych. Omówiono 

też plan pracy SLIC na lata 2020 – 2021. 
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W dniach 30 września – 2 października 2019 roku delegacja polska uczestni-

czyła w Europejskim Tygodniu zorganizowanym w siedzibie Krajowego Instytutu 

Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (INTEFP) we Francji. Spotkanie było 

elementem szkolenia francuskich kandydatów na inspektorów pracy, którzy w po-

przednich latach na zakończenie szkolenia wstępnego brali udział w międzynarodo-

wym stażu realizowanym w administracji pracy innych państw członkowskich UE lub 

instytucji europejskich. Przedstawiciele inspekcji pracy z Francji przybliżyli zagadnie-

nia związane z europejskim projektem „Usprawnianie współpracy administracyjnej 

w zakresie delegowania pracowników (eurodelegowanie)”. Każda z reprezentacji 

(polska, francuska, belgijska, niemiecka, hiszpańska i portugalska) przedstawiła 

krótką prezentację dotyczącą podstaw prawnych oraz zakresu działania swojej in-

spekcji. Inspektor pracy z OIP w Rzeszowie, przedstawiciel Portugali, Francji oraz 

kandydaci na inspektorów pracy uczestniczyli w warsztatach dotyczących walki z 

dyskryminacją. Odbyły się również warsztaty o tematyce „Jak kontrolowana jest 

kwestia równo-uprawnienia kobiet i mężczyzn” oraz „Jakie jest miejsce inspektora 

pracy w dialogu społecznym w przedsiębiorstwach”.  
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VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Celem działania Państwowej Inspekcji Pracy jest czuwanie nad przestrzega-

niem praw osób wykonujących pracę zarobkową oraz systematyczne dążenie do po-

prawy stanu warunków pracy. Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rze-

szowie w roku 2019 koncentrowała się na działaniach kontrolnych i nadzorczych, 

działalności prewencyjnej oraz promocji prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w obszarach, w których występują liczne zagrożenia lub zdiagnozowano zły 

stan praworządności. 

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

przeprowadzili 4.227 kontroli w 3.423 podmiotach gospodarczych. Liczba kontroli 

zmalała o 500 (11%) w porównaniu do roku 2018 r. 

W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy pracy dokonywali oceny prawa 

pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. Często kon-

trolowali jednocześnie wszystkie obszary. 

W kontrolowanych zakładach pracowało ponad 190 tys. osób, w tym na pod-

stawie umów o pracę zatrudniano 177 tys. pracowników. Ponadto pracę świadczyli 

zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (9,2 tys. osób) oraz podmioty sa-

mozatrudniające się (1,8 tys. osób). W skontrolowanych zakładach prace wykony-

wało także 2,1 tys. cudzoziemców. 

Kontrole przeprowadzone w 2019 roku w celu oceny przestrzegania przepi-

sów o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wyka-

zały, że stan przestrzegania tych przepisów jest zadawalający. Większość kontrolo-

wanych przedsiębiorców respektuje przepisy ustawy. Na stronie internetowej urzędu 

umieszczono numer telefonu, umożliwiający osobom zainteresowanym dokonywanie 

zgłoszeń placówek handlowych naruszających przepisy w/w ustawy. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy prowadzili kontrole wypłaty mini-

malnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-

prawnych. Jak zaobserwowali, stan praworządności w zakresie przestrzegania roz-

wiązań prawnych, związanych z powierzaniem pracy na podstawie umów cywilnych, 

ulega na terenie Podkarpacia z roku na rok poprawie. W roku 2019, w porównaniu do 

roku 2018, ujawniono znacznie mniej naruszeń przepisów przedmiotowej ustawy. 
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Zdaniem kontrolujących wynika to m.in. z rosnącej świadomości przepisów prawa. 

Zarówno podmioty gospodarcze, które powierzają pracę na podstawie umów cywil-

nych, jak i osoby fizyczne świadczące pracę na tej podstawie, w coraz szerszym za-

kresie zapoznają się z wynikającymi z ustawy obowiązkami i przestrzegają ich. Przy-

padki nierespektowania tych przepisów spowodowane były w głównej mierze nie-

pełną znajomością obowiązujących przepisów prawnych oraz sytuacją finansową 

przedsiębiorców. Nadal więc uzasadnione jest prowadzenie działań kontrolnych 

wspomaganych przez działania edukacyjno-prewencyjne. Dodatkowo należałoby roz-

ważyć zmianę, doprecyzowanie lub zastosowanie nowych rozwiązań w obowiązują-

cych przepisach. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w przedmiocie minimalnej 

stawki godzinowej powinna zostać doprecyzowana w zakresie terminu wypłaty wyna-

grodzenia. Obowiązek wypłaty raz w miesiącu jest niewystarczającym rozwiązaniem. 

Pożądane byłoby jednoznaczne określenie terminu wypłaty wynagrodzenia za wyko-

nywanie zlecenia czy świadczenie usług, najlepiej na wzór uregulowań zawartych w 

kodeksie pracy. Rozwiązanie to powinno dotyczyć co najmniej osób fizycznych nie-

prowadzących działalności gospodarczej. 

Wyniki kontroli przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, przeprowadzonych 

w 2019 roku, wskazują, że liczba nieprawidłowości ma tendencje spadkową, jednak  

nadal występują rażące przypadki nieprzestrzegania tego zakazu. Najwięcej naru-

szeń ujawniono u pracodawców prowadzących działalność w zakresie budownictwa, 

handlu i napraw oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. 

Inspektorzy pracy podkreślają, że główną przyczyną nieprawidłowości jest lek-

ceważenie przez pracodawców przepisów warunkujących zatrudnianie na podstawie 

umów cywilnoprawnych, podyktowane w dużej mierze chęcią ograniczenia kosztów 

pracy oraz możliwością stosowania elastyczniejszego sposobu organizacji pracy. 

Poza tym na rynku pracy są osoby, które świadomie zainteresowane są tylko takim 

rodzajem zatrudnienia, a pracę na podstawie umów cywilnoprawnych traktują niejed-

nokrotnie jako sposób „dorobienia” do etatu w innym podmiocie, emerytury, renty lub 

też jako sposób na zdobycie środków na utrzymanie (studenci). 
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Przy dokonywaniu oceny prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych 

bardzo użyteczne okazały się zmiany ustawodawcze, nakładające obowiązek ewi-

dencjonowania godzin wykonywania zlecenia, które oprócz możliwości zweryfikowa-

nia prawidłowości wypłacania minimalnej stawki godzinowej umożliwiają również po-

znanie zakresu czasu poświęconego na wykonywanie zleconych czynności, co jest 

pomocne w przypadku konieczności wykazania, że umowa cywilnoprawna została 

zawarta z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

Przeprowadzone w 2019 roku przez inspektorów pracy kontrole tematyki le-

galności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej obywateli pol-

skich wykazują coraz mniejszy odsetek podmiotów, które nie przestrzegają przepi-

sów prawa w zakresie nawiązywania stosunku pracy i zgłaszania zatrudnionych do 

ubezpieczenia społecznego. Jednakże nadal w wielu przypadkach ujawniane są na-

ruszenia, przede wszystkim niepotwierdzanie na piśmie umowy o pracę, niezgłosze-

nie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych 

lub osób, którym powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej, nieopłacenie lub 

nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy, niepowiadomienie przez bezro-

botnego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy zarobkowej. 

W dalszym ciągu zasadniczą przeszkodą, z którą mają do czynienia kontrolu-

jący, jest sytuacja, gdy żadna ze stron (dający pracę i świadczący pracę) nie jest za-

interesowana legalnym potwierdzeniem łączącego ich stosunku prawnego. Ma to naj-

częściej miejsce w sytuacjach, gdy świadczący pracę zamierzają uniknąć wykazywa-

nia dochodów i np. płacenia alimentów, czy też chcą uzyskać prawo do innych świad-

czeń, np.: 500+, zasiłków, stypendiów, dofinansowania. Korzyści z zatrudniania „na 

czarno” mają też pracodawcy, którzy dzięki temu mogą uniknąć szeregu wymogów 

i realizacji obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, takich jak: przeprowadzanie 

badań lekarskich, szkoleń bhp, wyposażanie w odzież i obuwie robocze, ponoszenie 

kosztów ubezpieczenia i opodatkowania. 

W 2019 r. dało się zauważyć praktyki przedsiębiorców skutkujące znacznym 

utrudnieniem czynności kontrolnych inspektorom pracy. Sprowadzało się to w szcze-

gólności do rejestrowania firm pod adresami „wirtualnych biur”, co w zasadzie unie-

możliwiało kontrolę legalności zatrudnienia osób wykonujących pracę. 
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Ujawnione nielegalne zatrudnianie oraz jego przyczyny wskazują, że w celu 

wyeliminowania tego zjawiska konieczne jest wprowadzenie takich rozwiązań praw-

nych, które skutkowałyby koniecznością zgłoszenia pracownika, czy też osoby świad-

czącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, do ubezpieczenia społecznego 

przed faktycznym rozpoczęciem pracy. 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole w zakresie legalno-

ści zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo-

ziemców. Wzrost liczby cudzoziemców podejmujących pracę w województwie pod-

karpackim skutkował wzrostem liczby cudzoziemców pracujących nielegalnie. In-

spektorzy pracy ujawnili o 37% więcej przypadków nielegalnego powierzenia pracy 

cudzoziemcom niż w 2018 r. 

W latach ubiegłych w podkarpackich firmach zatrudniano cudzoziemców głów-

nie do prostych prac fizycznych i sezonowych, za wynagrodzeniem niższym niż to, 

które przedsiębiorcy musieliby zaoferować obywatelom polskim. Natomiast w 2019 

roku zauważalny był wzrost liczby pracowników wykwalifikowanych – specjalistów 

pracujących za wynagrodzeniem znacznie przewyższającym stawkę minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 

W 2019 roku nie zaobserwowano stosowania przez kontrolowanych celowych 

praktyk służących nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców, skutkujących nielegal-

nym powierzaniem pracy. Nieprawidłowości polegały głównie na niedopełnieniu obo-

wiązków formalnych przez podmiot powierzający pracę, np. niezarejestrowanie 

oświadczeń lub dokonanie samowolnych zmian w warunkach zatrudnienia, czyli po-

wierzenie pracy na innych warunkach (gorszych) niż te ustalone w zezwoleniach na 

pracę lub oświadczeniach. W opinii inspektorów główną przyczyną ujawnionych nie-

prawidłowości jest niska świadomość prawna podmiotów kontrolowanych nt. spoczy-

wających na nich obowiązków w tym zakresie. Ustalenia zawarte w oświadczeniach 

o powierzeniu pracy czy też w zezwoleniach na pracę pracodawcy traktują jako wy-

tyczne instruktażowe z możliwością swobodnej korekty w odpowiadający im sposób. 

W 2019 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

zbadali okoliczności i przyczyny stu trzydziestu czterech wypadków przy pracy, 

w wyniku których poszkodowanych zostało sto czterdzieści sześć osób, z których 

dziesięć poniosło śmierć na skutek doznanych obrażeń.  
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Na uwagę zasługuje mniejsza liczba wypadków przy pracy (ogółem o 16% 

w porównaniu do 2018 r.), a w szczególności wypadków śmiertelnych; ich liczba 

w porównaniu do 2018 roku spadła aż o 50%. 

Najwięcej wypadków przy pracy wydarzyło się podczas wykonywania prac bu-

dowlanych oraz w związku z eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń tech-

nicznych, głównie w zakładach branży przemysłowej. Niepokojąca była duża liczba 

wypadków związanych z eksploatacją wózków jezdniowych z mechanicznym napę-

dem podnoszenia. Przyczyną tych wypadków była przede wszystkim eksploatacja 

maszyn nie spełniających wymagań minimalnych. 

Konieczne jest – oprócz czynności kontrolno-nadzorczych – podejmowanie 

działań prewencyjnych skierowanych do pracodawców oraz służb bezpieczeństwa 

i higieny pracy w celu podniesienia ich wiedzy również na temat profilaktyki wypadko-

wej i prawidłowego sporządzania protokołów powypadkowych. 

W 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole budów, w szczególności 

prac budowlanych, rozbiórkowych, budów i remontów dróg, prac przy budowie infra-

struktury kolejowej oraz przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci podziem-

nych. 

Analiza wszystkich przeprowadzonych kontroli pozwala na wysnucie wniosku, 

że stan przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prowadzenia prac budowla-

nych jest niezadowalający. W szczególności dotyczy to sposobu wykonywania prac 

na wysokości. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 r. stwierdzano również szereg nie-

prawidłowości na etapie przygotowania do pracy, tj. właściwego przeszkolenia pra-

cowników w zakresie bhp czy poddania ich wymaganym profilaktycznym badaniom 

lekarskim, zapoznania z ryzykiem zawodowym występującym przy wykonywaniu 

prac oraz opracowania właściwych instrukcji bezpiecznego wykonywania robót bu-

dowlanych i zaznajomienia z nimi pracowników. 

Pracodawcy, u których stwierdzono nieprawidłowości, podobnie jak w latach 

ubiegłych, najczęściej tłumaczyli się brakiem czasu na gruntowne zapoznanie się 

z przepisami oraz ograniczeniami czasowymi na realizację zadań. W wielu przypad-

kach odpowiedzialność za stan bhp przerzucali na osoby wykonujące bezpośrednio 
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prace – samych pracowników i inne osoby objęte procesem pracy (brygadziści, kie-

rownicy). Wskazywali także na pośpiech i niestaranność pracowników, którzy mimo 

upomnień nadal wykonywali pracę niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 

Odrębną grupę stanowiły tzw. kontrole krótkie w budownictwie oraz kon-

trole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o cha-

rakterze publicznym), czyli działania interwencyjne, podejmowane poza planami 

kontroli, inspirowane konkretnymi okolicznościami. Kontrole te charakteryzują się 

szybkością działań, ukierunkowane są na wyeliminowanie bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lub zdrowia pracujących i osób postronnych. Bardzo ważną cechą tych kon-

troli jest szybka reakcja na stwierdzone nieprawidłowości, a co za tym idzie, poprawa 

warunków pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Stwierdzane przez in-

spektorów pracy podczas kontroli nieprawidłowości wskazują na niewystarczający 

poziom wiedzy przedsiębiorców w zakresie bezpiecznej organizacji prac na budo-

wach, nierzetelne wykonywanie pracy przez osoby pracujące lub lekceważenie za-

grożeń. Jedną z ważniejszych przyczyn nieprawidłowości stwarzających bezpośred-

nie zagrożenie dla życia i zdrowia na budowie jest nieznajomość obwiązujących 

przepisów bhp oraz ograniczanie przez przedsiębiorców kosztów działalności do mi-

nimum. 

Ze względu na specyfikę prac budowlanych, skalę i charakter zagrożeń oraz 

liczbę stwierdzanych nieprawidłowości ten rodzaj działalności należy w dalszym 

ciągu obejmować wzmożonymi kontrolami. W celu dalszej poprawy stanu bezpie-

czeństwa i higieny pracy na budowach zasadne byłoby kontynuowanie na szeroką 

skalę działalności o charakterze prewencyjnym. 

Celem kontroli podjętych przez inspektorów pracy w 2019 roku w temacie 

„Bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym” było przekrojowe sprawdzenie prze-

strzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tej branży. Kontrole objęły praktycznie wszystkie zakłady zajmujące się przetwór-

stwem owoców i warzyw na terenie właściwości działania Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Rzeszowie. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że istnieje duże zróżnicowanie technolo-

giczne zakładów. Obok zakładów stosujących nowoczesne linie produkcyjne funkcjo-

nują zakłady bazujące na starych urządzeniach, obok wydziałów nowoczesnych 
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funkcjonują nie zaawansowane technologicznie, użytkujące stare, proste urządzenia. 

Efektem przeprowadzonych czynności była duża liczba wydanych środków praw-

nych, w tym decyzji w zakresie bezpieczeństwa pracy, przede wszystkim dotyczą-

cych maszyn i urządzeń „starych” (dotyczyły one stanu technicznego maszyn, wypo-

sażenia w elementy bezpieczeństwa, spełniania przez maszyny i urządzenia wyma-

gań minimalnych, instrukcji bhp obsługi maszyn). Dużo uchybień stwierdzono też w 

zakresie dokonywania oceny ryzyka zawodowego, transportu wewnętrznego, maga-

zynowania, procesów technologicznych i organizacji pracy oraz ochrony zdrowia i ży-

cia pracowników. 

Kompleksowa ocena pozwoliła na dotarcie do obszarów zaniedbanych, elimi-

nację nieprawidłowości i poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach objętych 

kontrolami. 

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzali również kontrole w temacie 

„Bezpieczeństwo w leśnictwie”, których celem była ocena stanu przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w procesie pozyskiwania i zrywki 

drewna. Skala ujawnionych nieprawidłowości świadczy o nadal niezadawalającym 

stanie przestrzegania przepisów bhp przez pracodawców prowadzących prace z za-

kresu gospodarki leśnej. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli niezbędne jest dalsze kon-

tynuowanie działalności kontrolno-nadzorczej, jako nadzoru specjalistycznego, w 

celu dotarcia do jak największej liczby wykonawców i podwykonawców. W zakresie 

działań pozakontrolnych konieczna jest dalsza promocja bezpieczeństwa pracy w 

sektorze usług leśnych wśród pracowników, pracodawców i przedsiębiorców. 

W 2019 roku inspektorzy pracy kontrolowali przestrzeganie przepisów doty-

czących zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ocenie inspektorów pracy 

główne przyczyny naruszeń prawa to niedostateczna wiedza wielu pracodawców na 

temat: wymagań przepisów prawa w zakresie przystosowania obiektów i pomiesz-

czeń pracy dla potrzeb osób niepełnoprawnych, właściwego wyposażania stanowisk 

pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności, dostosowania maszyn i urządzeń 

do wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień przysługują-

cych osobom niepełnosprawnym, w zakresie m.in. czasu pracy, przerw czy należ-

nych urlopów dodatkowych. Inspektorzy nadal zauważają zjawisko bagatelizowania 
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przez pracodawców zagrożeń występujących w zakładach, w których pracę wykonują 

osoby niepełnosprawne. 

Skala i rodzaj nieprawidłowości świadczą o wciąż małej wiedzy pracodawców 

w zakresie organizacji bezpiecznej pracy pracowników niepełnosprawnych oraz ni-

skiej świadomości odpowiedzialności za ich zdrowie i życie. Zatem należałoby wes-

przeć działania kontrolno-nadzorcze działalnością prewencyjno-informacyjną, która z 

pewnością wpłynie na poprawę warunków pracy zatrudnionych pracowników niepeł-

nosprawnych, szczególnie poprzez organizowanie szkoleń dla pracodawców zatrud-

niających lub zamierzających zatrudniać osoby niepełnosprawne, na temat zagad-

nień związanych z ochroną pracy tych osób oraz wymogów, jakie stawiane są przez 

obecnie obowiązujące przepisy, zarówno zakładom pracy chronionej, jak i zakładom 

nie będącym zakładami pracy chronionej. 

W trakcie tzw. pierwszych kontroli inspektorzy pracy prowadzili czynności 

kontrolne w zakładach różnych branż i o różnym indeksie zatrudnienia. Przeprowa-

dzone kontrole wykazały nieprawidłowości u każdego skontrolowanego pracodawcy. 

W większości przypadków nie były to jednak rażące naruszenia przepisów prawa 

pracy. W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną stwierdzonych nieprawi-

dłowości jest nieznajomość przez pracodawców podstawowych przepisów prawa 

pracy oraz nieprzywiązywanie przez pracodawców większej uwagi do zagadnień 

związanych  z bezpieczeństwem pracy. Ma to niewątpliwie związek z małym do-

świadczeniem i krótkim okresem działalności przedsiębiorców. 

Jak wykazały rekontrole przeprowadzone 2019 r. u pracodawców kontrolowa-

nych w 2018 r. w ramach tematu „Pierwsza kontrola”, pracodawcy w większości usu-

nęli nieprawidłowości ujawnione podczas pierwszych kontroli, a inspektorzy pracy, co 

do zasady, nie stwierdzili nowych naruszeń prawa pracy. Formuła ta (kontrole i po 

roku rekontrole) jest więc skutecznym narzędziem eliminowania naruszeń przepisów. 

Zrealizowanie każdego wydanego przez inspektorów pracy środka prawnego 

ma znaczenie dla poprawy stanu przestrzegania prawa pracy. Dotyczy to zarówno 

decyzji eliminujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników i 

osób postronnych, decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych, jak i wniosków z za-

kresu prawa pracy. W 2019 roku poprawę warunków pracy uzyskano, egzekwując od 
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pracodawców usunięcie występujących naruszeń. Inspektorzy pracy OIP w Rzeszo-

wie wydali 18,5 tys. decyzji (o 1500 decyzji więcej niż w roku 2018 r.), w tym 267 

decyzji dotyczących świadczeń pieniężnych na kwotę 6,2 mln zł (w 2018 r. była 

to kwota 5,9 mln), 15,8 tys. wniosków (więcej o 900) oraz 500 poleceń (więcej o 

100) przy spadku liczby kontroli o 500. 

Wiele stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zostało usuniętych 

przez kontrolowanych pracodawców jeszcze w trakcie trwania pobytu inspektorów 

pracy w zakładach poprzez realizację decyzji ustnych i poleceń. Do czasu opracowa-

nia niniejszej informacji wykonanych zostało 90% decyzji i 81% wniosków. Między in-

nymi w wyniku realizacji wydanych środków prawnych wyegzekwowano należności 

dla prawie 3,2 tys. pracowników na ogólną kwotę 4,4 mln zł.  

Wprawdzie większa liczba środków prawnych wydanych w roku 2019 – w po-

równaniu do roku 2018 – świadczy o pogorszeniu stanu praworządności w zakładach 

Podkarpacia, niemniej ich realizacja pozwoliła na poprawę warunków pracy zatrud-

nionych i poszanowanie ich praw pracowniczych. 

W roku sprawozdawczym stwierdzono nieopłacenie składek na FP dla 1,7 tys. 

osób (14% badanych). Łączna kwota nieopłaconych składek wyniosła 328 tys. zł. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy wyegzekwowali opłacenie składek dla 1,6 tys. 

osób na łączną kwotę 193 tys. zł. 

W 2019 r. inspektorzy pracy ujawnili 3446 wykroczeń. Liczba ujawnionych 

wykroczeń utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. 

Szczególne znaczenie dla poprawy praworządności ma działalność Inspekcji 

Pracy związana z badaniem zgłaszanych skarg pracowniczych. Do Okręgowego In-

spektoratu Pracy w Rzeszowie w 2019 r. wpłynęły 1.883 skargi i wnioski (spadek 

o ok. 4,9% w porównaniu do roku 2018). Spadek liczby skarg i wniosków może 

świadczyć o tym, iż zjawisko łamania przepisów prawa pracy przez przedsiębiorców 

w województwie podkarpackim zmniejsza się nieznacznie, niemniej jednak nadal do-

tyczy sporej grupy pracodawców. Spadek liczby skarg świadczyć może też o popra-

wie sytuacji na rynku pracy oraz kondycji ekonomicznej przedsiębiorców. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie ze szczególną powagę traktuje 

wszystkie wnoszone skargi i wnioski, a poprzez przeprowadzane kontrole stara się 

likwidować występujące naruszenia przepisów dotyczących prawnej oraz technicznej 
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ochrony pracy. 

W roku 2019 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie udzielono 

6,5 tys. porad, dotyczących zarówno prawnej jak i technicznej ochrony pracy oraz 

legalności zatrudnienia. Podmioty zwracające się o udzielenie porady prawnej ocze-

kują coraz bardziej szczegółowych wyjaśnień i specjalistycznej wiedzy. Istnieje bar-

dzo duże zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność Inspekcji Pracy, zwłaszcza w 

obliczu zmieniającego się prawa. 

Najskuteczniejszym sposobem poprawy prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w pracy, jest połączenie nadzoru z działaniami o charakterze pre-

wencyjnym. W tym zakresie działania inspekcji pracy ukierunkowane są na promo-

wanie bezpiecznych zachowań i wspieranie pracodawców w dążeniu do ograniczania 

zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.  Prowa-

dzona przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2019 roku działalność pro-

mocyjno-prewencyjna obejmowała m.in. szkolenia, wykłady i seminaria, których te-

matem były przede wszystkim zagadnienia prawnej ochrony pracy. Przeszkoleni zo-

stali pracownicy, pracodawcy, studenci, uczniowie, nauczyciele, społeczni inspekto-

rzy pracy, przedstawiciele organizacji związków zawodowych, rolnicy indywidualni i 

pracownicy służby bhp. 

Celem działania Państwowej Inspekcji Pracy jest podniesienie poziomu 

ochrony pracy poprzez czuwanie nad przestrzeganiem praw pracowniczych. Rok 

2020 będzie czasem prowadzenia ukierunkowanych i pogłębionych kontroli mających 

na celu sprawdzenie stanu przestrzegania obowiązujących przepisów, wykrycia przy-

czyn i eliminacji skutków ewentualnych naruszeń prawa. W tym celu kontynuowana 

będzie działalność kontrolna, ukierunkowania na czynności rutynowe, jak i nowe za-

dania, a także rozwijane będą formy oddziaływania poza kontrolnego (prewencyjno-

promocyjne). Trwała poprawa stanu ochrony pracy jest możliwa dzięki konsekwent-

nemu i rygorystycznemu egzekwowaniu przestrzegania przepisów prawa pracy.
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           SPR_1P 

 Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne   

( wg sekcji gospodarki narodowej PKD ) 

   Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji za-
przestania 

działalności2) 
wystąpień3) 

wniosków 
w wystąpie-

niach 
poleceń4) 

w tym: 

ogółem1) 
wstrzymania 

prac 

skierowania 
pracowników 

do innych 
prac 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

nakazujących 
wypłatę świad-
czeń pienięż-

nych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  OGÓŁEM, w tym: 4 227 18 524 258 197 630 267 0 2 842 15 879 501 

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 77 500 6 5 13 0 0 70 498 11 

2. Górnictwo, wydobywanie 7 34 0 0 1 0 0 5 32 2 

3. Przetwórstwo przemysłowe 786 5917 50 30 304 73 0 605 3517 130 

4. Wytwarzanie energiia) 17 65 2 0 1 0 0 14 80 3 

5. Dostawa wodyb) 78 526 6 3 12 5 0 44 266 1 

6. Budownictwo 766 3701 162 131 239 30 0 434 1999 40 

7. Handel i naprawyc) 1255 4116 18 14 37 63 0 708 4026 120 

8. Transport i gospod. magaz. 181 333 1 3 1 23 0 152 750 33 

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 178 747 0 0 5 10 0 155 1015 39 

10. Informacja i komunikacja 45 96 0 0 1 4 0 34 181 3 

11. Finanse i ubezpieczeniae) 31 79 0 0 0 1 0 21 109 3 

12. Obsługa rynku nieruchom. 39 111 3 5 1 2 0 25 153 6 

13. Działalność profesjonalnaf) 118 497 5 2 4 21 0 92 514 12 

14. Usługi administrowaniag) 148 268 3 2 0 14 0 100 516 25 

15. Administracja publicznah) 51 88 0 1 4 0 0 36 160 7 

16. Edukacja 132 300 0 0 0 8 0 102 622 25 

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 104 457 0 0 0 10 0 86 529 10 

18. Kultura, rozrywka i rekr. 52 169 1 0 4 3 0 35 211 9 

19. Pozostała działaln. usług. 162 520 1 1 3 0 0 124 701 22 

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
a)Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę   

b)Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja 
1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy  wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o 
PIP; 

c)Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 
2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o 
PIP; 

d)Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP. 
e)Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 4) łączna liczba poleceń  inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP. 
f)Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna     

  
g)Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca     

  
h)Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne     

  
i)Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne po-
trzeby 

    
  

j)Organizacje i zespoły eksterytorialne     
  

Źródło: dane PIP            
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          SPR_1Z  

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne 

  ( wg wielkości zatrudnienia ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji za-
przestania 

działalności2) 
wystąpień3) 

wniosków 
w wystąpie-

niach 
poleceń4) 

ogółem1) 

w tym: 

wstrzymania 
prac 

skierowania 
pracowników 

do innych 
prac 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

OGÓŁEM, w tym 
zakłady o zatrud-
nieniu: 

4 227 18 524 258 197 630 267 0 2 842 15 879 499 

1. 1 - 9  2627 10112 187 150 349 113 0 1635 8598 271 

2.  10 - 49  977 4781 50 32 128 111 0 739 4440 161 

3.  50 - 249  408 2380 11 14 124 38 0 306 1893 55 

4 250 i powyżej 215 1251 10 1 29 5 0 162 948 12 

            
1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;      
2) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP; 

      
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;      
4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;      
Źródło: dane PIP 
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          SPR_1W 

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne 

( wg form własności ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji za-
przestania 

działalności2) 
wystąpień3) 

wniosków 
w wystąpie-

niach 
poleceń4) 

ogółem1) 

w tym: 

wstrzymania 
prac 

skierowania 
pracowników 

do innych 
prac 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  OGÓŁEM, w tym: 4 227 18 524 258 197 630 267 0 2 842 15 879 499 

1. Sektor publicznya)  325 1 210 4 2 20 9 0 244 1 413 37 

  ogółem, w tym własność:                     

  1. państwowa 70 76 1 1 7 0 0 40 159 6 

  2. samorządowa 248 1108 3 1 11 5 0 199 1241 31 

  3. mieszana 7 26 0 0 2 4 0 5 13 0 

2. Sektor prywatnyb)  3 892 17 307 254 195 610 258 0 2 595 14 462 459 

  ogółem, w tym własność:                     

  1. prywatna krajowa 3556 15430 239 190 551 225 0 2343 12989 430 

  2. prywatna zagraniczna 140 713 6 1 31 5 0 112 649 6 

  3. prywatna mieszana 196 1164 9 4 28 28 0 140 824 23 

3. 
Sektor mieszany zrów-
noważonyc) 

                    

4. Nieokreślona własność 10 7 0 0 0 0 0 3 4 3 

            
a) sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;  
b) sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;  
c) sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.   
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1)łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;      
2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP.     
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.      
4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP. 

     
Źródło: dane PIP  
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Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019  r. - wykroczenia i przestępstwa  
 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową  

                                                           ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )                                                             
SPR_2P   

   Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień pro-
kuratury o prze-

stępstwach ogółem 

w tym: 

nałożonych 
mandatów 

skierowanych 
wniosków do 

sądu 

zastosowanych 
środków wycho-

wawczych 
objętych 

mandatami 

objętych 
wnioskami 

do sądu 

objętych środkami 
wychowawczymi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  OGÓŁEM, w tym: 3 446 1 660 63 1 723 804 27 1 102 54 

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 82 42 0 40 17 0 28 2 

2. Górnictwo, wydobywanie 5 1 0 4 1 0 3 0 

3. Przetwórstwo przemysłowe 699 371 14 314 199 7 213 7 

4. Wytwarzanie energiia) 12 2 0 10 2 0 7 0 

5. Dostawa wodyb) 32 19 0 13 11 0 10 0 

6. Budownictwo 865 449 23 393 229 8 241 14 

7. Handel i naprawyc) 757 345 8 404 148 4 267 9 

8. Transport i gospod. magaz. 201 111 0 90 52 0 49 9 

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 185 93 5 87 40 2 59 5 

10. Informacja i komunikacja 28 13 0 15 7 0 9 0 

11. Finanse i ubezpieczeniae) 17 8 0 9 3 0 4 0 

12. Obsługa rynku nieruchom. 57 35 0 22 13 0 7 0 

13. Działalność profesjonalnaf) 105 40 3 62 20 2 29 1 

14. Usługi administrowaniag) 118 48 6 64 22 2 52 2 

15. Administracja publicznah) 11 0 0 11 0 0 8 0 

16. Edukacja 72 19 0 53 8 0 34 0 

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 51 14 4 33 9 2 22 4 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2019 

    

7 

 

18. Kultura, rozrywka i rekr. 32 22 0 10 7 0 7 0 

19. Pozostała działaln. usług. 117 28 0 89 16 0 53 1 

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 
a)Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę f)Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna 
b)Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja g)Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca 
c)Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle h)Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 
d)Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi i)Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
e)Działalność finansowa i ubezpieczeniowa j)Organizacje i zespoły eksterytorialne 

      
   

 
Źródło: dane PIP     
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         SPR_2Z 

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - wykroczenia i przestępstwa  
 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

( wg wielkości zatrudnienia ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień proku-
ratury o przestęp-

stwach ogółem 

w tym: 

nałożonych 
mandatów 

skierowanych 
wniosków do 

sądu 

zastosowanych 
środków wycho-

wawczych 
objętych 

mandatami 

objętych 
wnioskami 

do sądu 

objętych środ-
kami wycho-

wawczymi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
OGÓŁEM, w tym zakłady 
o zatrudnieniu: 

3 446 1 660 63 1 723 804 27 1 102 54 

1. 1 - 9  2196 1002 48 1146 473 20 724 43 

2.  10 - 49  796 421 10 365 197 4 223 5 

3.  50 - 249  309 163 1 145 85 1 104 4 

4 250   i powyżej 145 74 4 67 49 2 51 2 

          
Źródło: dane PIP 
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       SPR_2W 

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - wykroczenia i przestępstwa  
 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

( wg form własności ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień prokuratury o 
przestępstwach ogółem 

w tym: 

nałożonych 
mandatów 

skierowanych 
wniosków do 

sądu 

zastosowanych 
środków wycho-

wawczych 
objętych 

mandatami 

objętych 
wnio-

skami do 
sądu 

objętych środ-
kami wycho-
wawczymi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  OGÓŁEM, w tym: 3 446 1 660 63 1 723 804 27 1 102 54 

1. Sektor publicznya)  130 21 1 108 14 1 65 2 

  ogółem, w tym własność:                 

  1. państwowa 16 2 0 14 2 0 9 0 

  2. samorządowa 110 18 1 91 11 1 53 2 

  3. mieszana 4 1 0 3 1 0 3 0 

2. Sektor prywatnyb)  3 316 1 639 62 1 615 790 26 1 037 52 

  ogółem, w tym własność:                 

  1. prywatna krajowa 3024 1482 56 1486 701 23 952 46 

  2. prywatna zagraniczna 107 54 1 52 36 1 31 3 

  3. prywatna mieszana 185 103 5 77 53 2 54 3 

3. 
Sektor mieszany zrów-
noważonyc) 

                

4. Nieokreślona własność 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
a) sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego; 
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b) sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;  
c) sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.  
 

         
Źródło: dane PIP          
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