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Rzeszów, luty 2021 r. 



Szanowni Państwo, 

 

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego In-

spektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020, zawierające ocenę stanu przestrze-

gania prawa pracy, w tym stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepi-

sów dotyczących legalności zatrudnienia, na obszarze województwa podkarpac-

kiego. 

W prezentowanym opracowaniu przedstawiono informacje o podjętych 

działaniach kontrolnych oraz o działalności prewencyjnej.  

Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom Okręgowego Inspekto-

ratu Pracy w Rzeszowie za zaangażowanie w wykonywanie pracy w tym szcze-

gólnie trudnym roku. Pomimo trwającej pandemii staraliśmy się sprawnie i sku-

tecznie reagować na przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy oraz 

służyć pomocą osobom, których prawa były łamane.  

Przed nami rok 2021, w którym ponownie będziemy musieli zmierzyć się 

z trudną sytuacją epidemiologiczną i jej skutkami zarówno dla pracowników, jak 

i pracodawców. Przyświecać nam będzie jednak nadal ten sam cel - skuteczne 

egzekwowanie przepisów prawa pracy, wsparte działaniami pozakontrolnymi. Dla 

wspólnego dobra - trwałych efektów w obszarze ochrony pracy. 

 

Barbara Kiełt 

Okręgowy Inspektor Pracy  

w Rzeszowie  
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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 bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Za-

kres 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 Marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 2007 r. 

w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (MP Nr 58, poz. 657 z późn. zm.). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad 

działalnością instytucji sprawuje Rada Ochrony Pracy. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. 

Jednostkami organizacyjnymi PIP są: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pra-

cy oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we  

Wrocławiu. 

 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Państwo-

wej Inspekcji Pracy i obejmuje zasięgiem swojego działania województwo podkarpackie. 

Siedzibą inspektoratu jest miasto Rzeszów. W inspektoracie działają oddziały w Krośnie, 

Przemyślu i Tarnobrzegu. 
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Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,   

 kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,   

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, 

 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 przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Euro-

pejską Agencję Chemikaliów, 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środo-

wisku pracy, a w szczególności: 
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o badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym wypadkom, analizowanie przyczyn chorób zawodowych i kon-

trola stosowania środków zapobiegających tym chorobom, 

o inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

o udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, 

a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

o podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia 

przestrzegania prawa pracy, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postę-

powaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, 

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

pracowników w ramach świadczenia usług, 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika,   

 kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

 kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu han-

dlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,   

 kontrola spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. 

 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

 pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia 

także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami oraz inne jednostki organizacyjne, na 

rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonu-

jące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadcze-

nia tej pracy, 

 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie prze-

strzegania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. d i e ustawy o Państwo-

wej Inspekcji Pracy, 

 Ochotnicze Hufce Pracy, centra i kluby integracji społecznej, wyspecjalizowane organy 

wojskowe, o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

oraz przedsiębiorcy zagraniczni, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług, 
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posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie po-

średnictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tym-

czasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, 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 insty-

tucjach rynku pracy, 

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

niczeniu 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 prowadzo-

nej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi 

przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – w zakresie wypłacania takim 

osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzi-

nowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-

grodzeniu za pracę. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez pra-

codawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez 

studentów i uczniów niebędących pracownikami. 

 

W celu realizacji zadań organy Państwowej Inspekcji Pracy zostały wyposażone 

w uprawnienie przeprowadzania czynności kontrolnych wobec podmiotów, na rzecz któ-

rych jest wykonywana praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej 

pracy, oraz do stosowania środków prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepi-

sów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, w szczególności: 

 nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie w przypadku, gdy 

naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie 

zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub 

prowadzących działalność, 

 skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy 

wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebez-

piecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach nie-

bezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, 
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 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploata-

cja 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 określonego ro-

dzaju 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 rachunek działalność gospodarczą, 

 nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, 

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 

w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotliwości wy-

konania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykonywania pracy 

w szczególnych warunkach, 

 nakazania wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia 

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, 

 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pra-

ce w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wykreślenia go z ewi-

dencji oraz sporządzenia korekty dokonanego w tej ewidencji wpisu, 

 nakładania kar pieniężnych na podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czyn-

ności związane z  tym przewozem z  naruszeniem obowiązków lub warunków prze-

wozu 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 wprowadzenie 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 spo-

łecznym 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 naruszają przepisy bhp. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie realizacji swoich zadań współdziała ze 

związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 

pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   
 

10 

 

przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do 

Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczególności 

z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych, 

organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Cel-

ną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy może, na wniosek związków zawodowych, prowadzić 

szkolenie i instruktaż oraz udzielać pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy, 

a także podejmować działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania 

społecznej inspekcji pracy. 

 

 

 

 

2. Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 

2020 

 

 

Województwo podkarpackie to jeden z najprężniej rozwijających się regionów Polski, 

charakteryzuje się dużą dynamiką inwestycyjną. Priorytetem dla Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Rzeszowie jest właściwy stan praworządności w zakładach Podkarpacia oraz udzie-

lanie wsparcia pracodawcom. Duży nacisk kładzie się też na działalność prewencyjno-

promocyjną, wspierającą działalność kontrolną. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie jako jednostka organizacyjna Państwowej 

Inspekcji Pracy realizuje przede wszystkim obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1251). Zadania te są skoncentrowane na branżach i zakła-

dach pracy, w których występuje - zdiagnozowany wcześniej - zły stan warunków pracy. Po-

dejmowane działania monitorujące są ukierunkowane na zbadanie sytuacji w wybranych 

obszarach, ustalenie skali i rodzaju występujących problemów oraz zaplanowanie i wdroże-

nie działań zapobiegawczych. Z powyższych względów, jak również po uwzględnieniu zale-

ceń Rady Ochrony Pracy, uwag komisji sejmowych, sygnałów pochodzących od partnerów 

społecznych i organów nadzoru nad warunkami pracy opracowywane są zarówno wielolet-

nie, jak i roczne programy działania.   
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OIP w Rzeszowie realizował w 2020 r. II etap zadań długofalowych, zaplanowa-

nych na lata 2019 – 2021, obejmujący: 

 bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń (zakłady charak-

teryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych oraz zakłady branży pali-

wowej 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 bez-

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

 bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa – program 

prewencyjno-kontrolny. 

 

Zadania bieżące inspektoratu na rok 2020 obejmowały: 

W zakresie bezpieczeństwa pracy: 

 przestrzeganie przepisów bhp w zakładach gospodarki komunalnej (oczyszczalniach 

ścieków komunalnych i zakładach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych), 

 przestrzeganie przepisów bhp w miejscach, w których może występować atmosfera wy-

buchowa, 

 bezpieczeństwo w leśnictwie. 

 

W zakresie prawa pracy: 

 przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 

na istnienie stosunku pracy, 

 wypłatę minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywil-

noprawnych, 

 ocenę przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów termi-

nowych, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych, 

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

stracji państwowej. 

 

W zakresie zarówno bezpieczeństwa pracy jak i prawa pracy: 

 opiekę zdrowotną, 

 górnictwo, 

 handel, 

 edukację, 

 przedsiębiorstwa rolne. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   
 

12 

 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje także tzw. zadania stałe, były one znaczącą 

częścią działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Obejmowały: 

 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 – działania 

realizowane w ramach nadzoru rynku, 

 kontrole w zakresie wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indy-

widualnej, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

 przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem pra-

cowników na hałas, 

 zagrożenia o charakterze publicznym, 

 funkcjonowanie służby bhp w zakładach pracy, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych, 

 kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, 

 kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, 

 agencje zatrudnienia, praca tymczasowa, 

 delegowanie pracowników do Polski oraz delegowanie obywateli polskich i cudzoziem-

ców 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 genetycznie zmo-

dyfikowanych (kontrole zamkniętego użycia GMO i GMM), 

 kontrole wynikające z ustawy Prawo energetyczne - w zakresie paliw ciekłych, 

 kontrole danych zawartych w druku ZUS IWA, 

 egzekwowanie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu od-

poczynku oraz czasu pracy kierowców, 

 egzekwowanie przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, 

 przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta oraz niektóre inne 

dni, 

 przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi wózków jezdniowych w napędem silni-

kowym, 
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 kontrole związane z badaniem skarg i wniosków, 

 pierwsza kontrola, 

 prawo do popełnienia błędu, 

 kontrole sprawdzające realizację środków prawnych. 

 

Działalność prewencyjna i promocyjna wspierająca podstawową działalność instytucji, 

czyli kontrolną, nabiera coraz większego znaczenia. Realizowana przy wsparciu m.in. part-

nerów społecznych i innych instytucji działających na rzecz ochrony pracy, kierowana jest do 

coraz liczniejszego grona odbiorców. W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszo-

wie realizował 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, 

 Czas pracy kierowców a wypadki drogowe, 

 Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz bezpieczną i hi-

gieniczną pracę.  

 

Ze względu na odrębność regionów, charakterystykę prowadzonej na ich terenie 

działalności, specyfikę zagrożeń, każdy okręgowy inspektorat pracy, biorąc pod uwagę wyni-

ki kontroli oraz nowe rysujące się na rynku pracy zjawiska, opracowuje swoje tzw. tematy 

własne. W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie realizował trzy takie tematy. 

Z zakresu bezpieczeństwa pracy poddano ocenie zakłady, w których były użytkowane insta-

lacje chłodnicze. Szczegółowo badano aspekty prawne w temacie o nazwie: egzekwowanie 

przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy w zakładach branży budowlanej. Z akcją prewencyjną wystą-

piono do zakładów usług leśnych, realizując zadanie pn. kultura bezpieczeństwa i zasady 

bezpiecznej pracy w leśnictwie. 

 

Ze względu na trudny dla wszystkich, a szczególnie dla rynku pracy, rok pan-

demii harmonogram zadań Państwowej Inspekcji Pracy został rozszerzony. Pojawiły się 

nowe wyzwania. W poradnictwie uwzględniono nowe ustawodawstwo (np. interpretacje zapi-

sów „tarcz antykryzysowych”), zaproponowano szkołom akcję „Bezpiecznie w szkole”, doko-

nywano oceny działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom 
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pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii, 

w tym obejmowano kontrolami zakłady pracy funkcjonujące w strefach żółtych i czerwonych.  

 

 

Szczegółowa analiza poszczególnych obszarów działalności Okręgowego Inspektora-

tu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 zawarta jest w dalszej części opracowania. 

Poniżej przedstawiono zestawienie syntetyczne, ujmujące realizację najważniejszych 

działań.  

 
 
Liczba skontrolowanych zakładów 

 
2.977 

 
Liczba kontroli, w tym: 

 
3.308 

 Liczba decyzji 12.684 

 Liczba wniosków 9.792 

 Liczba poleceń 344 

 Liczba ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracownika 2.034 

 Ujawnione zaległości w wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń  
dla pracowników 

 
9,2 mln zł 

 
Liczba zrealizowanych zadań z harmonogramu, w tym: 

 
5.799 

 kontrole działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia 
osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny 
pracy w czasie epidemii, w tym kontrole w strefach żółtych i czerwonych 

 
 

1.702 

 legalność zatrudnienia 937 

 kontrole związane z badaniem skarg i wniosków 906 

 bezpieczeństwo w budownictwie 369 

 zakaz zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy 

 
327 

 wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych 

 
325 

 badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 218 

 przestrzeganie przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i nie-
które inne dni 

153 

 przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania niepełnosprawnych 108 

 
Liczba rozpatrzonych skarg 

 
1.827 

 
Liczba udzielonych porad 

 
5.400 

 
Prewencja i promocja ochrony pracy, w tym: 

 
 

 liczba wizytacji  146 

 liczba szkoleń  63 

 liczba konkursów  18 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA – INFORMACJE  

OGÓLNE 

 

 

 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie prze-

prowadzili 3.308 kontroli w 2.977 podmiotach. Ponowne kontrole wynikały zwłaszcza 

z konieczności sprawdzenia wykonania wydanych wcześniej decyzji i wniosków, bądź były 

efektem złożenia skarg i wniosków. 
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W kontrolowanych zakładach pracowało 152,8 tys. osób. Na podstawie umów o pra-

cę zatrudniano 141 tys. pracowników (w tym w tym 64 tys. kobiet, 15 tys. niepełnosprawnych 

i 380 młodocianych). Ponadto pracę świadczyli zatrudnieni na podstawie umów cywilno-

prawnych (8 tys. osób) oraz podmioty samozatrudniające się (2 tys. osób). W skontrolowa-

nych zakładach pracę wykonywało także 1,5 tys. cudzoziemców.  

 

 

 

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

nienia i własności) ujęte są w załącznikach do sprawozdania.  
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W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli naruszeniami prawa pracy inspektorzy 

pracy wydali 12,6 tys. decyzji (pisemnych lub ustnych), w tym w szczególności: 

- 200 decyzji wstrzymania prac i 331 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 

w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracu-

jących, 

- 156 decyzji skierowania do innych prac 336 osób pracujących – wbrew obowiązują-

cym przepisom – przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, 

- 46 decyzji zakazujących wykonywania pracy w miejscach, w których stan warunków 

pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

- 29 decyzji nakazujących ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

- 141 decyzji nakazujących wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych 

i uciążliwych w środowisku pracy, 

- 166 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń lub innych świadczeń ze stosunku 

pracy dla ponad 2,4 tys. pracowników na łączną kwotę prawie 7,6 mln zł.   

 

 

W 2020 roku wpłynęły do OIP w Rzeszowie cztery wnioski w sprawie zatwierdzenia 

wykazu prac lekkich, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych 

w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Dotyczyły one wykonywania przez młodocia-

nych lekkich prac biurowych, informatycznych, pomocniczych, porządkowych w pracowni 

architekta, lodziarni i cukierni, zakładzie produkcji części i akcesoriów do pojazdów oraz 

w hurtowni elektrycznej. Kontrole nie wykazały naruszeń przepisów prawa pracy. Opracowa-

ne wykazy prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu 

niż przygotowanie zawodowe nie ujmowały prac wymienionych w wykazie prac wzbronio-

nych młodocianym, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. 

w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych 

z tych prac. W związku z powyższym inspektor pracy wydał cztery pozytywne decyzje w ww. 

sprawach. 

 

 

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

cy, jest wydawanie przez inspektorów pracy – po przeprowadzonej kontroli – zezwolenia na 

wykonywanie pracy przez dzieci, do ukończenia przez nie 15 roku życia, na rzecz 

podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.  

W roku 2020 wpłynęło do OIP w Rzeszowie 9 wniosków od agencji artystycznych, 

w sprawie zatrudnienia dzieci w charakterze aktora, epizodysty oraz udziału dziecka w re-

klamach i programach telewizyjnych. Po przeprowadzonych kontrolach i stwierdzeniu, że nie 
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istnieją uwarunkowania, które uniemożliwiłyby wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na wy-

konywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, inspektor pracy wydał 9 de-

cyzji pozytywnych. 

W okresie sprawozdawczym nie wydawano decyzji cofających wydane wcześniej ze-

zwolenia na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. 

 

 

Z powodu niewykonania przez pracodawców nałożonych na nich obowiązków wynika-

jących z wydanych decyzji inspektorzy pracy skierowali 32 upomnienia dotyczące 79 decyzji 

(35 decyzji zobowiązujących do wypłacenia pracownikom świadczeń pieniężnych ze stosun-

ku pracy i 44 decyzji w zakresie bhp).  

Na pracodawców, którzy nie wykonali decyzji mimo skierowanych upomnień, nałożone 

zostały trzy grzywny w celu przymuszenia na łączną kwotę 21.000 zł (wszystkie grzywny 

dotyczyły tzw. decyzji płatniczych). 

Jeden zobowiązany uiścił nałożoną grzywnę w kwocie 10.000 zł.  

W związku z faktem nieuiszczenia w terminie dwóch pozostałych grzywien (na kwoty 

10.000 zł i 1.000 zł) wystawiono dwa tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. W wyniku 

czynności egzekucyjnych podjętych przez urząd skarbowy od jednego zobowiązanego zo-

stała wyegzekwowana część nałożonej grzywny, tj. kwota 3.629,96 zł. Pozostała należność 

w kwocie 6.374,04 zł została przez Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie umorzona 

w związku z wygaszeniem decyzji przez inspektora pracy (decyzje stały się bezprzedmioto-

we, gdyż na podstawie art. 13 ustawy o PIP przedsiębiorca przestał był podmiotem podlega-

jącym kontroli PIP). 

Z analizy prowadzonych spraw jasno wynika, że przyczyną braku realizacji decyzji 

płatniczych są trudności finansowe przedsiębiorców.  

W 2020 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały na rzecz Okręgowego Inspektoratu Pra-

cy w Rzeszowie łączną kwotę 7.547,94 zł z tytułu grzywien i kar pieniężnych, 129,20 zł 

z tytułu opłat za postanowienie o nałożeniu grzywny i 34,22 zł z tytułu kosztów upomnienia.  

 

  

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.) inspekto-

rzy pracy w trakcie kontroli dokonywali sprawdzenia poprawności informacji składanych 

przez płatników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu ZUS IWA, w celu 

ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

W okresie od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspekto-

ratu Pracy w Rzeszowie przeprowadzili 61 kontroli sprawdzających poprawność informacji 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   
 

19 
 

zawartych w formularzu ZUS IWA. Kontrola poprawności danych deklarowanych przez kon-

trolowany podmiot odbywała się na podstawie: deklaracji ZUS IWA za rok 2019, rejestru wy-

padków, sprawozdania o warunkach pracy Z-10, składanego do GUS za rok 2019, oraz pro-

tokołów badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia na stanowi-

skach pracy. 

W 57 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości – dane podane w formularzu 

ZUS IWA były prawidłowe.  

Nieprawidłowości stwierdzono w czterech formularzach. W dwóch przypadkach in-

spektorzy pracy powiadomili właściwe miejscowo oddziały ZUS o błędnie podanych danych, 

jednocześnie podając dane prawidłowe. W kolejnych dwóch przypadkach kontrolowany 

podmiot jeszcze w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych sam powiadomił oddział 

ZUS o błędnie podanych danych i przedstawił informacje prawidłowe.   

Najczęstszą nieprawidłowością było podanie nieprawidłowych liczb osób pracujących 

w warunkach zagrożenia oraz osób, które uległy wypadkom przy pracy. 

 

 

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

łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych inspektorzy pracy upoważnieni 

zostali do wnioskowania o podwyższenie o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe, 

ustalanej na najbliższy rok składkowy płatnikom, którzy w rażący i powtarzalny sposób naru-

szają przepisy (co potwierdzą co najmniej dwie kolejne kontrole). Celem wnioskowania jest 

zwiększenie skuteczności PIP w zakresie prewencji wypadkowej poprzez uruchomienie 

bodźców ekonomicznych. W 2020 r. inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie skierowali do ZUS 

trzy wnioski w tej sprawie, wszystkie dotyczyły podmiotów wykonujących usługi oraz roboty 

budowlane. 

 

 

W przypadku stwierdzenia innych naruszeń z zakresu prawa pracy niż określone 

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

stracyjnych, inspektorzy pracy kierują wnioski i polecenia. W okresie sprawozdawczym skie-

rowali 9,8 tys. wniosków oraz 344 polecenia.  

Kwota należności ujęta w poleceniach to 1,1 mln zł dla 1,4 tys. pracowników. 

Wypłata tych środków nastąpiła jeszcze w trakcie trwania kontroli. 
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W 2020 r. inspektorzy pracy ujawnili 2.034 wykroczenia. W związku z ujawnionymi 

wykroczeniami: 

- skierowali do sądów 19 wniosków o ukaranie, zawierających 56 wykroczeń, 

- nałożyli 403 grzywny w formie mandatów karnych, na łączną kwotę 456.750 zł, z tytułu 

popełnienia 800 wykroczeń,  

- zastosowali 737 środków wychowawczych w związku z popełnieniem 1.178 wykroczeń. 

Największą grupę wykroczeń we wnioskach do sądu stanowiły naruszenia art. 282 

Kodeksu pracy (21 wykroczeń), art. 283 Kodeksu pracy (19 wykroczeń), 281 Kodeksu pracy 

(10 wykroczeń) oraz art. 120 – 122 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(3 wykroczenia). Do czasu opracowania niniejszej analizy sądy wydały wyroki nakazowe 

w trzynastu sprawach, w których orzekły kary grzywny w ogólnej kwocie 21.500 zł (średnia 

orzeczona kwota grzywny wyniosła 1.653 zł). Pozostałych sześć spraw jest jeszcze w toku. 

W 2020 r. stosując postępowanie mandatowe inspektorzy pracy ukarali 403 spraw-

ców karami grzywny na łączną kwotę 456.750 zł. Najliczniejszą grupę wykroczeń stanowiły 

naruszenia art. 283 Kodeksu pracy (505 wykroczeń), art. 282 Kodeksu pracy (156 wykro-

czeń), art. 281 Kodeksu pracy (73 wykroczenia), ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (56 wykroczeń) oraz ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (7 wykroczeń). 

Inspektorzy pracy zastosowali także 373 środki oddziaływania wychowawczego 

w postaci ostrzeżeń, pouczeń lub zwrócenia uwagi. Zawierały one 1.178 wykroczeń, w tym 

804 wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy, 188 wykroczeń z art. 282 Kodeksu pracy, 

86 wykroczeń z art. 281 Kodeksu pracy, 16 wykroczeń z ustawy o pracowniczych planach 

kapitałowych. Stosowali je w przypadkach wykroczeń, które powstały bądź to z winy nieu-

myślnej, bądź pomyłki i które zostały natychmiast usunięte. Stosując środki wychowawcze, 

kontrolujący brali także pod uwagę warunki osobiste oraz sytuację majątkową sprawców. 

Uznawali, że środek wychowawczy spełni swoje cele w zakresie prewencji szczególnej 

i spowoduje, że osoby te nie popełnią podobnych wykroczeń w przyszłości.  

 

 

W 2020 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie skierowali 

do prokuratur województwa podkarpackiego 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa, które wyczerpały znamiona następujących przestępstw: 

- z art. 225 § 2 Kk (udaremnienie lub utrudnienie kontroli inspektora pracy) – 17 czynów, 

- z art. 220 Kk (narażenie życia albo zdrowia pracownika) – 5 czynów, 

- z art. 270 § 1 kk (podrobienie lub przerobienie dokumentu) – 4 czyny, 

- z art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci) – 2 czyny, 
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- z art. 219 Kk (naruszenie przepisów o ubezpieczeniach społecznych, niezgłoszenie wy-

maganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na prawo 

do świadczeń albo ich wysokość) – 2 czyny, 

- z art. 63 § 1 pkt 1 ustawy o dozorze technicznym (dopuszczenie urządzenia techniczne-

go do eksploatacji wbrew przepisom ustawy) – 2 czyny, 

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

1 czyn, 

- z art. 233 § 1 kk (fałszywe zeznania) – 1 czyn, 

- z art. 271 § 1 i 3 Kk (poświadczenie nieprawdy w dokumencie) – 1 czyn, 

- z art. 273 Kk (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę) – 1 czyn, 

- z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych (utrudnianie wykonywanie dzia-

łalności związkowej) – 1 czyn. 

Do chwili sporządzenia niniejszego opracowania prokuratorzy wszczęli 21 postępo-

wań przygotowawczych, z których 3 zakończyły się skierowaniem aktów oskarżenia do sądu.  

Zapadły 2 prawomocne rozstrzygnięcia: jeden sprawca został skazany na karę grzywny, 

drugi - na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 

okres próby dwóch lat. 

 

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w 2020 r. wpłynęło ogółem 1.827 

skarg i wniosków (spadek o ok. 3% w porównaniu do roku 2019). 
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Porównanie liczby skarg i wniosków, które wpłynęły do OIP w Rzeszowie w latach 2008 – 2020 

 
 

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

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa przez przedsiębiorców w województwie podkar-

packim zdarza się rzadziej. Może też sugerować nieznaczną poprawę sytuacji na rynku pra-

cy, niemniej jednak skargi wpływały nadal na sporą grupę przedsiębiorców. Skarżący nie-

wątpliwie są też coraz bardziej świadomi swoich praw - często po zasięgnięciu opinii prawnej 

kierują sprawy bezpośrednio na drogę sądową, nie składając skarg lub wniosków o kontrolę 

do Państwowej Inspekcji Pracy. 

Z ogólnej liczby skarg: 

- 462 skargi zostały uznane za zasadne bądź częściowo zasadne (198 zasadnych, 

264 częściowo zasadne),  

- 248 skarg było bezzasadnych,  

- 136 skarg przekazano do załatwienia wg właściwości,  

- 23 skargi wycofano,  

- 129 skarg pozostawiono bez rozpoznania,  

- 166 spraw jest w toku,  

- w przypadku 663 skarg brak jest informacji o ich ocenie (są to skargi, w wyniku których 

przeprowadzono czynności kontrolne, ale inspektor pracy nie mógł, z przyczyn niezależ-

nych od siebie, dokonać oceny ich zasadności oraz skargi, które załatwiono w inny spo-

sób, np. udzielając skarżącemu odpowiedzi, wyjaśnień lub pisemnej informacji po prze-
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prowadzonej wizytacji w sytuacji, gdy kontrolowany podmiot nie miał statusu pracodaw-

cy). 

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

ków bez umów oraz pracowników niepełnosprawnych), anonimowych nadawców, osób pry-

watnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, cudzoziemców i związ-

ków zawodowych. 

Problemy zgłaszane w skargach i wnioskach w 2020 r. 

 

 

Problemy najczęściej poruszane w skargach i wnioskach to: 

 wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne, głównie: 

- niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzeń,  

- wypłacenie wynagrodzenia za pracę w wysokości niższej niż aktualnie obowiązująca 

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 nadliczbowych i/lub 

dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 

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

- niewypłacenie lub obniżenie premii regulaminowej,  

- niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia robo-

czego oraz za pranie odzieży roboczej, 

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za który 

pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (niezawiniony przestój),  

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas choroby, 

- niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,  

- niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-

czynkowy, 

- niewypłacenie lub obniżenie należności z tytułu podróży służbowej, 

- nieprzeznaczenie środków na wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. 

 stosunek pracy, głównie: 

- nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę, 

- niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, głównie zawieranie 

umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, 

- brak lub nieprawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia czy też o zmianie warun-

ków zatrudnienia,  

- nieprawidłowości przy rozwiązywaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na 

czas określony lub nieokreślony,  

- nieprawidłowości przy wypowiadaniu pracownikom dotychczasowych warunków pracy 

lub płacy,  

- nieprawidłowości przy stosowaniu kar na podstawie Kp, 

- niewydanie lub nieterminowe wydanie świadectwa pracy, 

- nieprawidłowości w treści świadectwa pracy, 

- nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych, 

- brak lub nieprawidłowy regulamin pracy, 

- nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy czy akt 

osobowych, 

 techniczne bezpieczeństwo pracy, głównie: 

- niewłaściwy stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń i urządzeń 

higienicznosanitarnych,  

- brak pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

- niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych, 

brak zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy,  

- niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach pracy – za niska bądź za wysoka, 

- niewydawanie pracownikom posiłków i napojów,  
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- nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w transporcie 

ręcznym przez kobiety i mężczyzn, 

- brak właściwych szkoleń bhp,  

- brak profilaktycznych badań lekarskich, 

- brak odpowiednich uprawnień, np. energetycznych czy poddozorowych,  

- niewyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidu-

alnej, 

- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczegól-

nie niebezpiecznych, np. na wysokości czy w wykopach,  

- nieprawidłowe ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, głównie nieprzy-

stąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy do ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku i niesporządzenie protokołu powypadkowego.  

Ponadto zgłaszano nieprawidłowości dotyczące: stanowisk pracy, procesów techno-

logicznych, magazynowania i składowania, oceny ryzyka zawodowego, maszyn i urządzeń 

technicznych, urządzeń i instalacji energetycznych. 

 czas pracy, głównie: 

- 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 przeciętnie 

w tygodniu oraz w roku kalendarzowym, 

- nieudzielenie przerwy wliczanej do czasu pracy,  

- nieprawidłowe ustalenie dobowego bądź tygodniowego wymiaru czasu pracy zgodnie 

ze stosowanym systemem czasu pracy lub w przyjętym okresie rozliczeniowym,  

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

dniowym, 

- nietworzenie lub nieprawidłowe tworzenie rozkładów czasu pracy,  

- nieprzekazanie pracownikom rozkładu czasu pracy w wymaganym terminie,  

- zatrudnianie pracowników w niedziele lub święta z naruszeniem obowiązujących przepi-

sów (nieudzielenie czasu wolnego, niewypłacenie wynagrodzenia ze stosownym dodat-

kiem), 

- zatrudnianie pracowników w święto w placówkach handlowych,  

- zatrudnianie osób niepełnosprawnych w czasie przekraczającym obowiązujący wymiar 

lub w godzinach nadliczbowych bez zgody lekarza przeprowadzającego badania profi-

laktyczne lub sprawującego opiekę nad niepełnosprawnymi, 

 nieprzestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia podjazdów, obowiązko-

wych przerw i czasu odpoczynku kierowców. 
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 legalność zatrudnienia, głównie:  

- niepotwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę,  

- niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie przez pracodawcę osoby zatrudnionej lub 

osoby wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,  

- powierzenie wykonania pracy zarobkowej cudzoziemcom, którzy nie posiadali ważnej 

wizy bądź innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP, czy też ze-

zwolenia do wykonywania pracy na terytorium RP. 

 urlopy pracownicze, głównie: 

- nieudzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w któ-

rym pracownik nabył do niego prawo, jak również po dniu 30 września następnego roku 

kalendarzowego, 

- nieprawidłowe udzielanie urlopów bezpłatnych,  

- nieprawidłowe dzielenie urlopów,  

- nieustalenie lub nieprawidłowe ustalenie prawa bądź wymiaru pierwszego lub kolejnego 

urlopu wypoczynkowego, 

- nieustalenie lub nieprawidłowe ustalenie planu urlopów, 

- nieudzielenie urlopów wypoczynkowych bezpośrednio po urlopie macierzyńskim bądź 

po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. 

 

Inne problemy poruszane były w skargach i wnioskach sporadycznie, a dotyczyły 

między innymi: dyskryminacji, mobbingu, zbiorowego prawa pracy, w szczególności zakła-

dowego funduszu świadczeń socjalnych, ochrony pracy młodocianych, uprawnień pracowni-

ków związanych z rodzicielstwem, przestrzegania przepisów o warunkach prowadzenia 

agencji zatrudnienia oraz elastycznych form zatrudnienia.  

 

W 2020 r. 41,60% skarg i wniosków zostało załatwionych w wyniku kontroli, 6,51% na 

podstawie rozpoznania (dokonanego przez inspektora pracy w sytuacji, gdy kontrolowany 

podmiot nie miał statusu pracodawcy), 7,44% przekazano do załatwienia wg właściwości do 

innych OIP lub innych instytucji, 27,04% załatwiono bez przeprowadzenia kontroli, a skarżą-

cym udzielono pisemnych wyjaśnień, tzw. „odpowiedzi z za biurka”, natomiast 8,32% pozo-

stawiono ad acta. 

 

W 2020 r. 34 skargi lub wnioski (prawie 2% ogółu) zgłosiły organizacje związkowe 

(w 2019 r. były to 32 skargi lub wnioski). 
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Porównanie liczby skarg i wniosków zgłoszonych do OIP w Rzeszowie przez związki zawodowe 
w latach 2008 – 2020 

 

Świadomość prawna organizacji związkowych jest coraz większa i coraz aktywniej 

kierują one skargi lub wnioski mające na celu poprawę warunków pracy w zakładzie pracy, 

w którym funkcjonują. Zauważyć można jednak, że działania organizacji związkowych są 

nacechowane pewną ostrożnością wobec pracodawcy. Często organizacje związkowe przed 

złożeniem skargi czy wniosku o kontrole próbują rozwiązać problem, korzystając np. z porad 

prawnych, szkoleń, seminariów, jak również z innych form działalności informacyjnej prowa-

dzonej przez inspektorat, a na złożenie formalnego pisma - skargi czy wniosku o kontrolę - 

decydują się dopiero w sytuacji, gdy występuje odmienna interpretacja przepisów prawa na 

linii związek zawodowy - pracodawca. 

Ponad 61% skarg i wniosków zgłoszonych przez organizacje związkowe wymagało 

przeprowadzenia kontroli w zakładzie; 22% zgłaszanych skarg zostało uznanych przez in-

spektorów pracy za zasadne.  

Problematyka skarg i wniosków zgłaszanych przez organizacje związkowe była bar-

dzo różnorodna i złożona, dominowało nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów: 

technicznego bezpieczeństwa pracy, o wynagrodzeniach za pracę i innych świadczeniach 

wynikających ze stosunku pracy, o czasie pracy, o urlopach pracowniczych, z zakresu sto-

sunku pracy i zbiorowego prawa pracy; zgłaszano także dyskryminację i mobbing.  
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Problemy poruszane w skargach i wnioskach zgłaszanych przez związki zawodowe w 2020 r. 

 

W roku 2020 zmalała o 12% w stosunku do roku 2019 liczba skarg i wniosków 

zawierających w swej treści zarzut dyskryminacji, mobbingu czy molestowania. 

Najczęściej zgłaszano: 

- dyskryminację przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy ze względu na 

wiek, przynależność związkową, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu 

pracy, bądź zatrudnienie na czas określony/nieokreślony,  

- dyskryminację przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrud-

nienia ze względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, przynależność związko-

wą, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,  

- dyskryminację przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych 

z pracą ze względu na niepełnosprawność czy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy, 

- dyskryminację przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje za-

wodowe,  

- mobbing. 
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Porównanie liczby skarg i wniosków nt. dyskryminacji, molestowania i mobbingu,  
które wpłynęły do OIP w Rzeszowie w latach 2008 – 2020 

 

Skarżący przedstawiali w skargach działania dyskryminujące czy mobbingujące naj-

częściej w sposób ogólny, z reguły zgłaszając inne zarzuty. W wielu przypadkach pod poję-

cie mobbingu podciągali zdarzenia incydentalne, jednorazowe, sporadyczne, konflikty perso-

nalne, niekulturalne zachowania współpracowników czy bezpośrednich przełożonych. Wska-

zując zarzut stosowania mobbingu czy dyskryminacji, podnosili, iż byli poniżani, upokarzani, 

szykanowani, ośmieszani, wyzywani przez przełożonych, co często skutkowało pogorsze-

niem ich stanu zdrowia oraz absencją chorobową. 

Skargi dotyczące problematyki mobbingu czy dyskryminacji w zdecydowanej więk-

szości zgłaszane były anonimowo, bądź z zastrzeżeniem anonimowości i bez wyrażenia 

zgody na ujawnienie faktu, że czynności kontrole prowadzone są w następstwie skargi, co 

często utrudniało lub uniemożliwiało przeprowadzenie ustaleń we wskazanym zakresie. 

Ustawodawca wyposażając organy kontrolne PIP w kompetencje kontrolno-nadzor-

cze w zakresie mobbingu i przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, przyznał im jedy-

nie prawo weryfikacji prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk. Organy Państwowej 

Inspekcji Pracy nie posiadają uprawnień do rozstrzygania w tych sprawach. Właściwy do 

orzekania w tym przedmiocie jest sąd pracy. W konsekwencji w większości przypadków in-

spektorzy pracy kierując odpowiedzi do skarżących, wyjaśniali definicję ww. zjawisk oraz 
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pouczali o przysługujących im uprawnieniach, a w szczególności o możliwości dochodzenia 

zadośćuczynienia na drodze sądowej. 

 

 

W roku sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wpłynęło 

8 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy, 75 wniosków o reje-

strację protokołów dodatkowych oraz 35 wniosków o wpis informacji (w tym m.in.: 15 wnio-

sków o wpis informacji o zawieszeniu stosowania układu, w zdecydowanej większości - 

w części, 6 wniosków o wpis informacji o rozwiązaniu układu na mocy zgodnej woli stron, 

4 wnioski o wpis informacji o wypowiedzeniu układu).  

W porównaniu z rokiem 2019 zwiększyła się liczba wniosków dotyczących rejestracji 

układu (w 2019 roku wpłynęły dwa takie wnioski). Zarejestrowany został tylko jeden zakła-

dowy układ zbiorowy pracy (zawarty po rozwiązaniu poprzedniego układu). Przewiduje on 

świadczenia niewynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (nagrody 

jubileuszowe) oraz wyższą niż gwarantuje Kodeks pracy wysokość odpraw emerytalno-

rentowych. Pozostałe wnioski o rejestrację uzp wycofano (niektóre złożono ponownie), od-

mówiono ich rejestracji lub zostaną rozpatrzone w roku 2021. 

W roku sprawozdawczym nieznacznie zwiększyła się liczba zarejestrowanych proto-

kołów dodatkowych (z 45 w roku 2019 - do 47 w roku 2020) oraz liczba wpisów informacji 

skutkujących rozwiązaniem bądź wypowiedzeniem układu (z 4 w roku 2019 - do 8 w roku 

2020). Znacznie natomiast wzrosła liczba wpisanych do rejestru informacji dotyczących 

zawieszenia stosowania układu (z 3 w roku 2019 - do 11 w roku 2020). Miało to niewątpliwie 

związek z pogorszeniem się sytuacji ekonomicznej pracodawców w następstwie ogłoszenia 

stanu epidemii.  

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

krotnie nie wykazują się znajomością przepisów regulujących tryb postępowania w sprawie 

rejestracji układów zbiorowych pracy i zmian do układów: stwierdzano braki formalne wnio-

sków o rejestrację (odmówiono rozpatrzenia 7 wniosków o rejestrację protokołów dodatko-

wych i 3 wniosków o wpis informacji) oraz niedopełnienie obowiązku aktualizacji dokumen-

tów znajdujących się w aktach rejestrowych. Braki te były uzupełniane dopiero na wniosek 

inspektoratu pracy.   

 

 

W 2020 r. odnotowano stosunkowo małą liczbę zawiadomień o wszczęciu sporów 

zbiorowych w porównaniu z rokiem ubiegłym: w 2019 r. zgłoszono 1.237 sporów zbioro-

wych, w 2020 r. - 22 spory. W 2019 roku większość zawiadomień wpłynęła od dyrektorów 

podkarpackich szkół i placówek oświatowych, w 2020 roku najliczniejszą grupę zakładów, 
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w których dochodziło do sporów zbiorowych, stanowiły podmioty zarejestrowane w sekcji 

PKD „opieka zdrowotna i pomoc społeczna”.   

W roku 2020 roku organizacje związkowe zgłosiły pracodawcom łącznie 158 żądań, 

z których 77 dotyczyło warunków pracy, 62 - warunków płacy, 13 - praw i wolności związko-

wych, 3 - świadczeń socjalnych, 3 - innych żądań nieobjętych definicją sporu zbiorowego. 

Żądania dotyczące poprawy warunków pracy w znacznej części miały związek z ogłoszonym 

stanem epidemii.  

Od trzech pracodawców uzyskano informacje o zawarciu porozumień kończących spór 

zbiorowy zgłoszony do OIP w Rzeszowie w roku 2020, jeden pracodawca poinformował 

o zakończeniu sporu zbiorowego zgłoszonego w roku 2018. 

 

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-

łanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) przewidziała 

możliwość zawierania przez pracodawców, po spełnieniu warunków i na zasadach w niej 

określonych, porozumień:  

- dotyczących warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego 

(art. 15g ust. 11 – 15 ww. ustawy), 

- dotyczących warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu 

pracy (art. 15g ust. 11 – 15 ww. ustawy), 

- wprowadzających system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne 

przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie 

rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (art. 15zf ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy), 

- przewidujących możliwość stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pra-

cowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie 

i przez czas ustalone w porozumieniu (art. 15zf ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy). 

Wskazane wyżej porozumienia pracodawca zawiera z działającymi u niego organiza-

cjami związkowymi na zasadach określonych w ustawie. Jeżeli u pracodawcy nie działa za-

kładowa organizacja związkowa, porozumienia zawiera się z przedstawicielami pracowni-

ków, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. W przypadku trudności w prze-

prowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności 

wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez 

część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami 

pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych 

w przepisach prawa pracy.  
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Z ustawy wynika obowiązek przekazania przez pracodawcę kopii takiego porozumie-

nia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie pięciu dni roboczych od dnia 

zawarcia porozumienia. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci 

ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje infor-

macje o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub 

o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów 

o pracę, zawartych z tymi pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych 

pracy. 

W 2020 roku do OIP w Rzeszowie zgłoszono: 

- na podstawie art. 15g ust. 11 - 15 ustawy - 903 porozumienia dotyczące warunków i try-

bu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz 299 porozu-

mień w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomiczne-

go, 

- na podstawie art. 15zf ust. 1, 4 i 5 ww. ustawy - 52 porozumienia dotyczące wprowa-

dzenia równoważnego systemu czasu pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczają-

cym 12 miesięcy oraz 22 porozumienia dotyczące stosowania mniej korzystnych warun-

ków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, zawartych z tymi pra-

cownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.  

 

 

W roku 2020 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie udzielono 5.400 po-

rad, w tym: 4.284 porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 1.116 porad technicznych.  

Najliczniejszą grupę stanowiły pytania dotyczące stosunku pracy (1.166), a w związku 

z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zmienił się w znacznym stopniu zakres 

tematyczny udzielanych porad. Pojawiły się liczne pytania nt. pracy zdalnej, zwłaszcza czy 

pracodawca może narzucić pracownikowi formułę pracy zdalnej, jak też kiedy pracodawca 

może „cofnąć” pracownika z pracy zdalnej. Pytano o to, czy zlecenie pracy zdalnej jednemu 

pracownikowi, a pozbawienie takiej możliwości innego, jest przejawem dyskryminacji ze 

strony pracodawcy. Strony były również zainteresowane wskazaniem obowiązków praco-

dawcy w razie powzięcia informacji o wystąpieniu zakażenia COVID-19 u pracownika: czy 

pracodawca może zobowiązać pracownika do zrobienia testu, a jeśli tak, to kto pokrywa 

koszt jego wykonania. Pytano, czy zgodnie z przepisami pracownik przebywający na kwa-

rantannie musi dostarczyć pracodawcy zaświadczenie z Sanepidu, czy pracodawca jest po-

wiadamiany o tym z urzędu. Pojawiły się również pytania w sprawie odmowy przez pracow-

nika wyjazdu na delegację w rejony zagrożone, objęte czerwoną strefą oraz czy przy zatrud-

nieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej przysługuje tzw. wynagrodzenie postojowe. Py-
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tano również o to, jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trakcie pracy zdalnej oraz 

czy można wypowiedzenie umowy o pracę wysłać e-mailem.      

Pytań  dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń padło 861.  

Pracownicy zgłaszali się głównie po wyjaśnienia w sprawie egzekwowania od praco-

dawców wypłaty zaległych wynagrodzeń oraz zakresu pomocy ze strony OIP w skutecznym 

dochodzeniu świadczeń pieniężnych. Zwracano się z pytaniami, w jakiej wysokości przysłu-

gują świadczenia w związku z tzw. izolacją oraz kto jest ich płatnikiem.     

Skierowano 421 pytań dotyczących czasu pracy, 381 pytań nt. urlopów pracowni-

czych oraz 232 pytania w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.  

Tematyka związana z czasem pracy nadal jest najtrudniejsza. Zarówno pracownicy 

jak też pracodawcy mieli problemy z właściwą interpretacją przepisów w kontekście pandemii 

i pracy zdalnej, np. w jaki sposób należy ewidencjonować czas pracy zdalnej i czy przysługu-

je pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie. Pojawiały się również pytania nt. porozumień 

zawieranych w czasie pandemii w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy oraz wypłaty wy-

nagrodzenia za przestój.  

Niezmiennie od lat duży odsetek pytań stanowiły te dotyczące urlopów wypoczynko-

wych i uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Pojawiały się liczne pytania 

dotyczące wpływu pandemii i pracy zdalnej na zasady wykorzystania bieżącego i zaległego 

urlopu wypoczynkowego. Bardzo często pytano też o zasady korzystania przez rodziców 

z urlopu rodzicielskiego oraz zasady nabycia prawa do urlopu ojcowskiego. Przedmiotem 

zainteresowania pracowników były też kwestie dotyczące rezygnacji z ww. urlopów. Pracow-

nice uprawnione do urlopu wychowawczego zainteresowane były możliwością obniżenia 

wymiaru czasu pracy oraz ochroną przez wypowiedzeniem w czasie korzystania z obniżone-

go wymiaru czasu pracy. Nadal aktualna pozostawała kwestia ochrony stosunku pracy kobiet 

w ciąży, w tym w szczególności możliwości wypowiedzenia umowy o pracę kobiecie w ciąży 

oraz zasad przedłużania terminowych umów o pracę do dnia porodu.  

W roku 2020 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie udzielono 1.116 porad 

technicznych.  

Najczęściej poruszaną tematyką były zagadnienia dotyczące przygotowania do pracy: 

badań lekarskich (202 porady) i szkoleń w dziedzinie bhp (77 porad). Problematyczną kwe-

stią dla pracodawców była interpretacja przepisów w sprawie wstępnych i okresowych badań 

lekarskich w kontekście panującej pandemii (pytano głównie o terminy skierowań pracowni-

ków na te badania). Zadawano również pytania o obowiązek odbycia instruktażu ogólnego 

czy szkolenia okresowego w zakresie bhp przez pracowników administracyjnych oraz zasa-

dy przestrzegania bhp w czasie delegowania pracownika do pracy poza stałe miejsce pracy. 

Pytań dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych padło 92. Głównie 

dotyczyły one interpretacji przepisów, czy wypadek w czasie pracy zdalnej, np. w domu, jest 
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traktowany na równi z wypadkiem przy pracy zaistniałym na terenie zakładu pracy. Pracow-

nicy najczęściej zadawali pytania, jak postępować w sytuacji, gdy pracodawca nie sporządza 

dokumentacji powypadkowej lub sporządza ją z opóźnieniem, albo w sposób niezgodny 

z przepisami. Pytali też o kwalifikacje zdarzeń, w tym uznawanie zdarzeń za zrównane z wy-

padkami przy pracy, procedury związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków 

przy pracy oraz świadczenia należne poszkodowanym w wypadkach.  

Skierowano 49 pytań dotyczących obiektów i pomieszczeń pracy, zaś 37 pytań doty-

czyło uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania określonych prac. 

Często zadawano pytania o wymagania kwalifikacyjne dla osób wykonujących zada-

nia służby bhp oraz zaliczanie okresu pracy do rocznego stażu pracy w służbie bhp, wyma-

ganego od specjalistów ds. bhp. Pytano, jakie są najważniejsze obowiązki z zakresu bhp, 

które w obecnej sytuacji epidemicznej pracodawca powinien u siebie wdrożyć oraz jakie 

sankcje grożą pracodawcy za niedostosowanie się do wytycznych sanitarnych. Kierowano 

również pytania nt. badań i pomiarów czynników szkodliwych, środków ochrony indywidual-

nej oraz odzieży i obuwia roboczego. Często pojawiały się pytania, czy pracownicy w zakła-

dzie pracy powinni nosić maseczki ochronne, czy pracodawca ma prawo zmierzyć tempera-

turę pracownikom przed wejściem na teren zakładu, czy PIP nakłada mandat, gdy praco-

dawca ze względu na rodzaj pracy nie może zapewnić 1,5 metra odległości między stanowi-

skami pracy i nie zapewnia maseczek w odpowiednim standardzie.  

 Pytań dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy zadano 312. Najwięcej 

wątpliwości budziło obniżenie wysokości premii przewidzianej w układzie zbiorowym pracy 

w stosunku do wymiaru czasu pracy pracownika, z uwagi na przepis art. 183a § 1 Kodeksu 

pracy. Pojawiały się pytania odnośnie wymagań formalnych dotyczących wniosków o reje-

strację protokołów dodatkowych do układów zbiorowych, wpływu protokołu dodatkowego na 

indywidualne warunki umowy o pracę, obowiązywania układu zbiorowego pracy po przejściu 

zakładu pracy na innego pracodawcę.  

 W okresie sprawozdawczym pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszo-

wie udzielili także 48 porad dotyczących problematyki równego traktowania w zatrudnieniu 

(34 porady dotyczyły mobbbingu,12 - dyskryminacji, 2 - molestowania). Strony bardzo często 

wyrażały przekonanie, że są dyskryminowane, ponieważ pracodawca pominął ich w wyna-

gradzaniu czy awansowaniu. Często okazywało się, że w danym przypadku można mówić 

raczej o naruszeniu praw pracowniczych, np. w zakresie wypłaty wynagrodzenia, niż o dys-

kryminacji, przykładowo ze względu na płeć, wiek, czy też niepełnosprawność. Osobom 

zgłaszającym się z pytaniami udzielane były wyjaśnienia, w szczególności w zakresie możli-

wości wystąpienia do właściwego sądu ze stosownym powództwem przeciwko pracodawcy 

oraz o ewentualnej wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania.  
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W roku 2020 do OIP w Rzeszowie wpłynęło 857 wniosków o udzielenie porad pisem-

nych. Znaczny wzrost tych porad (o 100% w porównaniu do roku 2019) związany był przede 

wszystkim z zaistniałą sytuacją epidemiczną, w związku z którą w Państwowej Inspekcji Pra-

cy nastąpiło przeorganizowanie sposobu udzielania porad prawnych. Przed epidemią porady 

prawne realizowane były za pośrednictwem infolinii oraz bezpośrednio w siedzibach okręgów 

i oddziałach. Z dniem 13 marca 2020 r. zaprzestano udzielania porad prawnych osobiście, 

zwiększyła się więc liczba porad pisemnych, w tym wpływających przy wykorzystaniu kana-

łów elektronicznych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie uruchomiono dodat-

kowe numery telefonów, pod którymi zarówno inspektorzy pracy jak też pracownicy meryto-

ryczni udzielali porad prawnych. Odbył się także we współpracy z mediami telefoniczny dy-

żur ekspercki, podczas którego również udzielano porad prawnych.  

 

 W roku sprawozdawczym udzielono także 109 porad prawnych lub technicznych 

związkom zawodowym. Związkowcy pytali m.in. o zwrot pracownikowi kosztów związanych 

z wykonaniem badań lekarskich w innej miejscowości niż jego miejsce pracy, zasady wypo-

sażania pracowników w okulary ochronne do pracy przy komputerze, zmiany regulaminu 

pracy, ustalanie rozkładów czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, dopuszczal-

ność zmian w regulaminie świadczeń socjalnych przez przewodniczącą komisji socjalnej, 

naliczanie wynagrodzenia za czas przestoju związanego z pandemią.  

Analizując liczbę porad udzielonych związkom zawodowym, należy zauważyć ten-

dencję spadkową w porównaniu do roku 2019. Może to świadczyć o systematycznym wzro-

ście znajomości przepisów prawa pracy wśród działaczy związkowych, a co za tym idzie, 

skuteczniejszym stosowaniu przepisów zarówno przez związki zawodowe jak i pracodaw-

ców.  

 

Należy podkreślić, iż podobnie jak w latach ubiegłych zakres tematyczny porad był 

bardzo szeroki. Często też strony zgłaszały się z pytaniami, które przekraczały kompetencje 

Państwowej Inspekcji Pracy, powinny być bowiem skierowane do takich organów jak ZUS, 

urząd skarbowy, urząd pracy czy do kancelarii prawnej. Często zadawane pytania wykracza-

ły zakresem poza dziedzinę prawa pracy, dotyczyły bowiem takich gałęzi prawa jak prawo 

cywilne, rodzinne, handlowe, gospodarcze.  

Podsumowując należy stwierdzić, że z analizy liczby porad prawnych udzielonych 

w omawianym okresie sprawozdawczym wynika, że nadal utrzymuje się bardzo wysokie za-

potrzebowanie społeczne na tę działalność doradczą inspekcji pracy, a szczególnemu nasi-

leniu uległo w bardzo trudnym dla wszystkich okresie pandemii.  
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W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy nie występowali z powództwami 

o ustalenie istnienia stosunku pracy. Nie wystąpiły też przypadki wstąpienia przez inspek-

tora pracy do postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy za zgodą czy na wniosek 

powoda. 

W 2020 r. zapadło natomiast jedno rozstrzygnięcie dotyczące powództwa wniesione-

go przez inspektora pracy w 2018 r. Sąd rejonowy wydział pracy i ubezpieczeń społecznych 

po rozpoznaniu sprawy z powództwa Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Rzeszowie, działającej na rzecz jednej osoby, o ustalenie istnienia stosunku pracy, 

ustalił, iż osobę tę oraz pracodawcę łączył stosunek pracy w okresie od 1 listopada 2016 r. 

do 31 grudnia 2016 r., w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy jako tzw. instytucja łącznikowa współpracuje z urzę-

dami 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 oddelego-

wywanych do pracy na teren krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodar-

czego oraz Szwajcarii.  

W roku 2020 przeprowadzono sześć kontroli w związku z badaniem wniosków o in-

formacje, skierowanych do Głównego Inspektoratu Pracy, a następnie do OIP w Rzeszowie, 

przez instytucje łącznikowe państw członkowskich, jedną kontrolę na podstawie ustaleń wła-

snych inspektora pracy oraz trzy czynności rozpoznawcze nie będące kontrolą.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA. PRAWO PRACY  
     I LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA. INFORMACJE  
     SZCZEGÓŁOWE 
 

 

 

 

1. Czas pracy oraz wypłata wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-

sunku pracy  

 

 

Celem kontroli było ustalenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów 

o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy (w zadaniu 

nie uwzględniono korporacji, jednostek samorządu terytorialnego i urzędów administracji pań-

stwowej, gdyż podmioty te objęto kontrolami w ramach odrębnego tematu).  

 

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 44 kontrole u 44 pracodawców. W skon-

trolowanych zakładach zatrudnionych było 1.867 pracowników, w tym 580 kobiet, 2 pracowni-

ków młodocianych i 160 pracowników niepełnosprawnych. Ponadto pracę świadczyło 120 osób 

na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 2 podmioty samozatrudniające się i 76 cudzoziem-

ców.  

Dobór zakładów do kontroli został dokonany z uwzględnieniem zróżnicowania praco-

dawców pod względem wielkości zatrudnienia. Skontrolowano: 

- 16 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, 

- 16 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników,   

- 10 pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

- 2 pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników.  

Skontrolowano przedsiębiorców prowadzących działalność w nw. branżach:  

- handel i naprawy (11 podmiotów), 

- przetwórstwo przemysłowe (7 podmiotów),  

- pozostała działalność usługowa (5 podmiotów), 

- edukacja (4 podmioty), 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (3 podmioty),  

- budownictwo (3 podmioty), 

- zakwaterowanie i gastronomia (3 podmioty), 

- działalność profesjonalna (3 podmioty), 

- działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (2 podmioty), 
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- działalność w zakresie wytwarzania energii, działalność w zakresie informacji i komunikacji, 

usługi w zakresie administrowania (po jednym podmiocie).  

 

Kontrole wykazały występowanie ścisłych zależności pomiędzy naruszeniami przepisów 

o czasie pracy a naruszeniami przepisów o wynagrodzeniach.  

 

Liczbę i rodzaj ujawnionych uchybień ilustruje poniższa tabela. 

 

Badane zagadnienie 

 
Liczba zakładów,  

w których wystąpiły  
nieprawidłowości 

 

Liczba pracowni-
ków/dokumentów,  

w stosunku, do których 
stwierdzono nieprawidło-

wości 

Ewidencja czasu pracy 23 139 pracowników 

Określenie systemów, rozkładów i okresów 
rozliczeniowych czasu pracy 

17 17 dokumentów 

Ustalenie rozkładu czasu pracy pracownika  
i poinformowanie pracownika o obowiązują-
cym go rozkładzie czasu pracy 

12 70 pracowników 

Zatrudnianie pracowników w granicach do-
puszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
przeciętnie w tygodniu  

2 6 pracowników  

Zapewnienie odpoczynku dobowego 2 7 pracowników  

Zapewnienie odpoczynku  tygodniowego 4 20 pracowników 

Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu 
wolnym wynikającym z przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym   

10  36 pracowników 

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery ty-
godnie niedzieli wolnej od pracy  

4 11 pracowników 

Wypłata wynagrodzenia (terminowość 
w wypłacie wynagrodzenia za pracę, wypła-
cenie wynagrodzenia za pracę)  

13 123 pracowników 

Złożenie przez pracownika wniosku o wypła-
tę wynagrodzenia do rąk własnych  

3 5 pracowników 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 3 13 pracowników 

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze  
nocnej 

3 6 pracowników 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 6 17 pracowników 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy 

13 32 pracowników 

Świadczenia z tytułu podróży służbowych 1 10 pracowników 

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn niedotyczących pracownika 

1 1 pracownik 

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży  
i obuwia roboczego 

2 6 pracowników 

Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży ro-
boczej przez pracowników we własnym za-
kresie 

2 75 pracowników 

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy 
dobowej - wypłata dodatku za pracę w go-
dzinach nadliczbowych 

7 18 pracowników 

Rekompensata z tytułu przekroczenia normy 
dobowej – udzielenie czasu wolnego  

1 1 pracownik 
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Rekompensata z tytułu przekroczenia prze-
ciętnie tygodniowej normy czasu pracy -  
wypłata wynagrodzenia i dodatku za pracę  
w godzinach nadliczbowych  

6 11 pracowników 

 
Ujawnione nieprawidłowości opiewały na kwotę 1.449 tys. zł. 

 

 

W roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy ujawnili poważne nie-

prawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach.  

Największa procentowo skala naruszeń z zakresu problematyki czasu pracy dotyczyła 

ewidencjonowania czasu pracy, systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy 

oraz przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pra-

cy. Natomiast w zakresie problematyki dotyczącej wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

ze stosunku pracy najwięcej nieprawidłowości ujawniono w zakresie wypłacania: ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę i dodatku do 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających zarówno z przekroczenia 

dobowej, jak i średniotygodniowej normy czasu pracy oraz wynagrodzenia za urlop wypoczyn-

kowy. 

Zależności występujące w roku 2020 pomiędzy naruszeniami przepisów o czasie pracy 

a naruszeniami przepisów o wynagrodzeniach nie odbiegały od zależności wykazanych w tych 

aspektach w latach ubiegłych.  

Nieprawidłowości stwierdzane przez kontrolujących w zakresie przestrzegania przez 

pracodawców przepisów prawa pracy dotyczących prowadzenia dokumentacji dotyczącej czasu 

pracy (ewidencji czasu pracy, harmonogramów pracy) przekładały się na nierzetelne i nieprawi-

dłowe rozliczanie czasu pracy pracowników oraz na nieprzestrzeganie zasady przeciętnie pię-

ciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Z kolei nieprawi-

dłowe rozliczenie czasu pracy skutkowało niewypłaceniem bądź zaniżeniem dodatkowego wy-

nagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej i 

przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy. Taka sama zależność występowała również po-

między naruszeniami przepisów formalno-prawnych dotyczących określenia systemów, rozkła-

dów i okresów rozliczeniowych czasu pracy a naliczaniem świadczeń ze stosunku pracy, takich 

jak dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Niewykazywanie w pro-

wadzonej ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w dobach pracowni-

czych nie pozwalało na dokonywanie przez kontrolujących szczegółowych ustaleń w sprawie 

dwukrotnego zatrudniania pracowników w danej dobie oraz wymaganych odpoczynków dobo-

wych i tygodniowych. Niemożność jednoznacznego ustalenia czy doszło do pracy pracowników 

w tej samej dobie pracowniczej uniemożliwiała z kolei ustalenie, czy w danym przypadku doszło 

do wypracowania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu 
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pracy. W sytuacjach, w których pracodawcy podawali w prowadzonej ewidencji czasu pracy 

godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, inspektorzy pracy niejednokrotnie stwierdzali, że mia-

ło miejsce dwukrotne zatrudnianie pracowników w tej samej dobie pracowniczej, co z kolei 

w niektórych przypadkach skutkowało niewypłaceniem pracownikom 50% dodatku z tytułu za-

trudniania w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu 

pracy. Stwierdzone podczas kontroli zatrudnianie pracowników z naruszeniem zasady przecięt-

nie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy w niektó-

rych przypadkach skutkowało niezrekompensowaniem pracownikom pracy w godzinach nad-

liczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy i niewy-

płaceniem stosownego wynagrodzenia i dodatku.   

Nadal utrzymującą się negatywną praktyką pracodawców jest nieprzechowywanie har-

monogramów pracy oraz modyfikacja harmonogramów pracy w trakcie trwania okresów rozli-

czeniowych czasu pracy. Często występującą tendencją jest także zaniżanie wysokości ekwi-

walentów pieniężnych za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na skutek wyliczania przecięt-

nego miesięcznego wynagrodzenia bez wzięcia pod uwagę zmiennych składników wynagro-

dzenia, bądź wzięcie pod uwagę takich składników z niewłaściwego okresu. Wciąż pojawia się 

nieterminowe wypłacanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, tj. w dacie najbliższej wypłaty, 

a nie w dacie rozwiązania stosunku pracy.   

 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu czasu 

pracy to: 

 

- celowe i świadome omijanie przepisów prawa pracy przez pracodawców  

Przykładem celowego omijania przepisów prawa pracy było nieprowadzenie lub nierze-

telne prowadzenie ewidencji czasu pracy dla zatrudnionych pracowników, co może świadczyć 

o próbach ukrycia zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od 

pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Kon-

trolowani pracodawcy posiadali wiedzę na temat zmian, jakie nastąpiły w przepisach prawa 

pracy odnośnie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, a jednak świadomie nie podawali 

godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, a jedynie liczbę godzin przepracowa-

nych przez pracownika.  

Przejawem celowego omijania przepisów prawa pracy było również niesporządzanie 

harmonogramów czasu pracy w sytuacji, gdy pracownicy nie byli zatrudniani w stałych rozkła-

dach czasu pracy.  
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- minimalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (w tym ograniczenia 

i utrudnienia związane z panującą pandemią COVID-19) skutkująca niewłaściwą organi-

zacją pracy u kontrolowanych pracodawców  

Przyczyna ta skutkowała niedoborami kadrowymi, które z kolei powodowały organizo-

wanie pracy pracowników z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy oraz nieza-

pewnienie pracownikom wymaganych odpoczynków (przede wszystkim tygodniowych) i prze-

ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Nie 

przestrzegano też zakazu zatrudniania pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej 

i obowiązującego „limitu” godzin nadliczbowych, jakie może przepracować pracownik „przecięt-

nie” w tygodniu. 

 

- niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców oraz służby ka-

drowo-księgowe 

Niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy była przyczyną niedostosowania 

sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy do zmienionych przepisów prawa pracy w tym 

zakresie, tj. niepodawania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczynania i kończenia pracy 

w danym dniu oraz nieprzekazania do właściwego okręgowego inspektora pracy kopii porozu-

mienia o wydłużeniu, do czterech miesięcy, okresu rozliczeniowego czasu pracy dla pracowni-

ków zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy. Analogicznie do lat ubiegłych 

powtarzały się nieprawidłowości w zakresie właściwego określenia systemów, rozkładów i przy-

jętych okresów rozliczeniowych czasu pracy w regulaminach pracy bądź w obwieszczeniach. 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę 

i innych świadczeń ze stosunku pracy wskazane przez inspektorów pracy to:  

 

- brak środków finansowych (w tym również trudności finansowe spowodowane lock-

downem wynikającym z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju)  

Trudności finansowe były przyczyną nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pra-

cę, bądź niewypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem 

pracy, takich jak np. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe. Powyższa przyczyna 

skutkowała również niezwróceniem pracownikom poniesionych przez nich kosztów podróży 

służbowych.    

 

- nieznajomość przepisów prawa pracy 

Nieznajomość przepisów prawa była przyczyną wypłacania wynagrodzenia za pracę do 

rąk własnych pracowników bez uzyskania ich wniosków (w formie papierowej lub elektronicznej) 

w sprawie takiej wypłaty. W zakładach posiadających regulaminy pracy niejednokrotnie nie do-
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konano zmian w zapisach dotyczących formy wypłaty wynagrodzenia za pracę pod kątem do-

stosowania ich do zaktualizowanych przepisów prawa pracy.  

Nieznajomość przepisów prawa pracy skutkowała także: dokonaniem nieprawidłowych 

potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zaniżeniem wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewy-

korzystany urlop wypoczynkowy należnego pracownikom, z którymi rozwiązywano stosunek 

pracy w przypadkach błędnego ustalenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, niewypła-

ceniem dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy do-

bowej czasu pracy w sytuacji dwukrotnego zatrudniania pracowników w tej samej dobie pra-

cowniczej, nieterminowym wypłaceniem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy (tj. w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę, a nie w dniu wyma-

galności świadczenia). 

 

- niewłaściwa metoda obliczeń 

Niewłaściwy sposób obliczania świadczeń stwierdzono w przypadkach naliczania wyna-

grodzenia za urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-

czynkowy oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cownika. Pracodawcy dokonywali naliczeń ww. świadczeń w ten sposób, iż do podstawy ich 

wymiaru nie dodawali zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub rozwiązania sto-

sunku pracy.  

 

W ocenie pracodawców przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były: 

- trudności finansowe spowodowane trwającą pandemią i wprowadzonymi w związku z tym 

ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz potrzebą wydatkowania 

środków finansowych na zakup niezbędnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu 

się wirusa SARS-CoV-2, 

- niejasność przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń (w tym liczne 

zmiany przepisów ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-

nych nimi sytuacji kryzysowych), brak jednolitego orzecznictwa i wykładni tych przepisów, 

problemy interpretacyjne. Aktualna sytuacja epidemiologiczna powodowała brak czasu na 

zapoznanie się ze zmieniającymi się przepisami prawa pracy, przy równoczesnym braku 

wyspecjalizowanej kadry, której zadaniem byłoby zapoznawanie się ze zmieniającymi się 

przepisami, 

- rotacja w zatrudnieniu pracowników, absencja pracowników spowodowana chorobą, izola-

cją, kwarantanną domową, opieką nad dziećmi lub innymi usprawiedliwionymi przyczynami, 

które skutkowały trudnościami w zapewnieniu właściwej organizacji pracy.  
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Porównanie wyników kontroli w latach 2019 i 2020 

W wyniku analizy dokumentacji z kontroli stwierdzono, że - podobnie jak w roku 2019 - 

główne nieprawidłowości stwierdzone w ramach problematyki czasu pracy polegały na niepra-

widłowym ewidencjonowaniu czasu pracy oraz nieokreśleniu bądź nieprawidłowym określeniu 

systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy. W znacznie mniejszej skali ujaw-

niono nieprzestrzeganie przez pracodawców zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy (w roku 2019 wystąpiły w 34% kontrolowanych 

zakładów pracy, a w roku 2020 w 23%). Na podobnym poziomie kształtowały się nieprawidło-

wości z zakresu zapewnienia pracownikom wymaganych odpoczynków dobowych. W 2020 ro-

ku zaobserwowano jednak wzrost uchybień z zakresu ustalania rozkładów czasu pracy, infor-

mowania pracowników o harmonogramach czasu pracy oraz zapewnienia pracownikom wyma-

ganych odpoczynków tygodniowych, nastąpił natomiast procentowy spadek stwierdzonych nie-

prawidłowości polegających na zatrudnianiu pracowników powyżej dopuszczanej liczby godzin 

nadliczbowych przeciętnie w tygodniu.   

Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że tak jak w roku 2019 główne naruszenia z za-

kresu wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy nadal polegały na niewypła-

caniu lub nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia za pracę. W znacznie większej skali ujaw-

niono niewypłacenie lub zaniżenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy (w roku 2019 nieprawidłowości wystąpiły w 22% kontrolowanych zakładów 

pracy, a w roku 2020 w 29%). W roku 2019 nie stwierdzono niewypłacania bądź zaniżania wy-

nagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ale w roku 2020 stwierdzono je u 14% kontrolowanych 

pracodawców. Na podobnym poziomie kształtowały się nieprawidłowości z zakresu dodatkowe-

go wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej 

oraz przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy oraz potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Na-

tomiast w trakcie kontroli przeprowadzonych w roku 2020 zaobserwowano procentowy spadek 

nieprawidłowości z zakresu wypłacania odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy przez za-

kład pracy z przyczyn niezależnych od pracownika oraz wypłacania ekwiwalentów pieniężnych 

za pranie odzieży roboczej przez pracownika we własnym zakresie.  

Z analizy kontroli wynika również, że nadal występuje dwukrotne zatrudnianie pracowni-

ków w tej samej dobie pracowniczej, skutkujące, w niektórych przypadkach, niewypłacaniem 

50% dodatku z tytułu zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych wynikających 

z przekroczenia dobowej normy czasu pracy. Zaobserwowano jednakże 50% spadek nieprawi-

dłowości w tym zakresie w stosunku do naruszeń ujawnionych w roku 2019 (w roku 2019 nie-

prawidłowość ujawniono w 8 zakładach pracy, a w roku 2020 tylko w 4 zakładach). Wynika to 

zapewne z faktu, iż świadomość zmienionych przepisów prawa pracy w tym zakresie jest już 

u pracodawców większa niż w latach ubiegłych, a co za tym idzie, pracodawcy coraz częściej 

stosują rozwiązania polegające na zatrudnianiu pracowników w tzw. „ruchomych systemach 
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czasu pracy”, czy też w ramach indywidualnych rozkładów czasu pracy, co w rezultacie daje 

możliwość wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących dwukrotnego zatrudniania pracowni-

ków w tej samej dobie pracowniczej.  

 

Nieprawidłowości wg branż 

Największa powtarzalność naruszeń przepisów prawa pracy z zakresu czasu pracy  

i wynagrodzeń wystąpiła w zakładach prowadzących działalność handlową, usługową, produk-

cyjną i budowlaną. W zakładach branży handlowej i usługowej stwierdzono: nieprawidłowe pro-

wadzenie ewidencji czasu pracy, nieokreślenie bądź nieprawidłowe określenie systemów, roz-

kładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy, niesporządzenie lub nieprawidłowe sporządze-

nie harmonogramów czasu pracy oraz nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy. Z kolei w za-

kładach prowadzących działalność produkcyjną i budowlaną ujawniono niewypłacenie bądź 

nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę, nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu 

godzin nadliczbowych w tygodniu oraz niewypłacenie wynagrodzenia i dodatku z tytułu pracy 

w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczeń średniotygodniowej normy czasu pra-

cy. Niezapewnianie wymaganych odpoczynków dobowych oraz niewypłacenie bądź zaniżenie 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z prze-

kroczenia dobowej normy czasu pracy stwierdzono jedynie w zakładach branży produkcyjnej, 

natomiast wypłacenie wynagrodzenia do rąk własnych pracownika bez złożenia przez niego 

pisemnego wniosku stwierdzono jedynie w zakładach usługowych. Niewypłacenie lub zaniżenie 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy ujawniono w zakładach prowadzących działalność w branżach: budowla-

nej, produkcyjnej i handlowej. Dokonywanie w sposób niewłaściwy potrąceń z wynagrodzenia 

za pracę stwierdzono w jednostkach oświatowych i w zakładach branży handlowej. W zakła-

dach wielu branż ujawniono: niezapewnienie pracownikom wymaganych odpoczynków tygo-

dniowych, niezapewnienie pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy, niewypłacenie 

dodatku za pracę w porze nocnej.    

 

 Z przeprowadzanych kontroli, a także udzielanych porad prawnych wynika, że niejedno-

krotnie pracodawcy nie wypłacając, bądź nieterminowo wypłacając wynagrodzenie za pracę lub 

inne należności ze stosunku pracy, tłumaczyli powyższe spadkiem obrotów, wywołanym trwają-

cą pandemią SARS-CoV-2 oraz utrzymującymi się obostrzeniami i ograniczeniami. Brak płyn-

ności finansowej sprawiał, że pracodawcy niejednokrotnie zmuszeni byli do podejmowania de-

cyzji, czy w pierwszej kolejności zapewnić pracownikom środki do utrzymania poprzez bieżące 

wypłacanie należnych im świadczeń i równocześnie nie wywiązać się z innych zobowiązań fi-

nansowych związanych z działalnością gospodarczą firmy, czy też uregulować inne zobowiąza-
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nia kosztem pracowników i czekać na spłynięcie zaległych środków finansowych. Trwająca 

pandemia sprawiła, że pracodawcy wszystkie swoje działania koncentrowali na „utrzymaniu się 

na rynku”, nie zaś na inwestowaniu w poszerzanie kadry pracowniczej wyspecjalizowanej 

w dziedzinie prawa pracy. Z relacji pracowników zasięgających porad wynika, że epidemia sta-

nowi czasem „przykrywkę” dla niewywiązywania się przez pracodawców z ciążących na nich 

obowiązków. Z kolei z punktu widzenia inspektorów pracy brak jest wiarygodnych „narzędzi” 

celem weryfikacji, na potrzeby kontroli, czy rzeczywiście u pracodawcy doszło do spadku obro-

tów gospodarczych w związku z pandemią.    

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 
Ogółem 32 

Pisemne 32 

Wnioski w wystąpieniach 132 

Polecenia 10 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 10 

Łączna wysokość grzywien  12.000 zł 

Środki wychowawcze 13 

 

 

 

Niezależnie od realizacji powyższego tematu inspektorzy pracy systematycznie podczas 

kontroli z zakresu prawnej ochrony pracy zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczą-

cych wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W roku 2020 

ujawnili zaległości w wypłacie kwoty prawie 9,2 mln zł dla 4,6 tys. pracowników. 

 

 

 

 

2. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w wa-

runkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 

 

 

Celem kontroli było wyeliminowanie przypadków zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach właściwych dla umowy o pracę. 

 

 W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przepro-

wadzili 327 kontroli w 321 podmiotach. Skontrolowali 1.017 umów zlecenia, 33 umowy o dzieło, 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   

 

46 

 

8 pozostałych umów cywilnoprawnych oraz 25 umów zawartych z tzw. podmiotami samoza-

trudniającymi się.  

 

Zakwestionowali zatrudnienie 23 osób na podstawie umów zlecenia w 10 zakładach (3% 

skontrolowanych).  

Uchybienia zostały ujawnione w wyniku dokonanej analizy sposobu wykonywania pracy 

przez osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, która to analiza wykazała, że osoby te 

wykonywały pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w miej-

scu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz za wynagrodzeniem. Naruszony został więc 

art. 22 § 11 i § 12 Kodeksu pracy, tzn. zawarto umowy cywilnoprawne w warunkach, gdy powin-

na być zawarta umowa o pracę.  

Najwięcej nieprawidłowości ujawniono u pracodawców prowadzących działalność w za-

kresie budownictwa oraz handlu. 

 

W ocenie inspektorów pracy główne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to: 

- lekceważenie przez pracodawców przepisów warunkujących zatrudnianie na podstawie 

umów cywilnoprawnych, podyktowane w dużej mierze chęcią ograniczenia kosztów pracy, 

a obecnie z powodu panującej epidemii również obawą o płynność finansową firmy oraz 

ciągłość zamówień, 

- świadome podejmowanie pracy przez osoby na podstawie umów cywilnoprawnych przy 

jednoczesnym braku zainteresowania nawiązaniem z przedsiębiorcą umowy o pracę (taką 

formę zatrudnienia wybierają najczęściej studenci, uczniowie oraz emeryci i renciści); 

obecnie jednak związane jest to ze stagnacją na rynku pracy spowodowaną epidemią, 

- zastępowanie umowami cywilnoprawnymi umów o pracę w sytuacji wykonywania robót 

okresowych bądź sezonowych. 

Natomiast podmioty kontrolowane najczęściej jako przyczynę nieprawidłowości wskazy-

wały: 

- wysokie koszty pracy, sposobem na ograniczenie których ma być zatrudnianie osób na 

podstawie umów cywilnoprawnych, 

- obawę o brak możliwości zapewnienia stałej pracy, wynikającą z sezonowości działalności, 

- obawę o brak możliwości zapewnienia stałej pracy, w związku z obecną sytuacją epidemio-

logiczną. 

 

Uwzględniając dane wynikające z kontroli tego zagadnienia, przeprowadzonych w latach 

ubiegłych, można stwierdzić, że liczba nieprawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu 

zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 

pracy ma tendencje spadkową.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   

 

47 

 

Pracodawcy zaczynają przestrzegać obwiązujących przepisów prawa pracy w tym za-

kresie, do czego przyczyniły się niewątpliwie prowadzone od kilku lat kontrole PIP, kampanie 

informacyjno-prewencyjne oraz liczne szkolenia. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się rów-

nież działania podejmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który prowadząc kontrole 

płatników składek, niejednokrotnie nakazywał przedsiębiorcom oskładkowanie umów nazwa-

nych „umowami o dzieło”.   

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 12 

 Polecenia 3 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 3 

Łączna wysokość grzywien  4.000 zł 

Środki wychowawcze 4 

 

 

 

 

3. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących 

na podstawie umów cywilnoprawnych 

 

 

Celem kontroli była ocena realizacji obowiązku wypłacania przyjmującym zlecenie lub 

świadczącym usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywil-

nego, wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynikająca z wysokości minimalnej stawki 

godzinowej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-

grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207). 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 325 kontroli w 318 pod-

miotach. Temat realizowano w zakładach różnych branż, a także w zakładach ze zróżnicowaną 

liczbą zatrudnianych pracowników oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno-

prawnych. Łącznie, w ramach realizacji tematu, kontroli poddano ponad 1.600 zleceniobiorców 

i usługobiorców.  

   

Nieprawidłowości w zakresie objętym realizowanym tematem stwierdzono w trakcie 77 

kontroli. Ujawniono 121 naruszeń przepisów.   

 

Z analizy wyników kontroli wynika, że ujawnione naruszenia w przeważającym zakresie 

polegały na: 
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- niewypłaceniu zleceniobiorcom i usługodawcom wynagrodzenia w obowiązującej minimal-

nej stawce godzinowej lub zaniżeniu tego wynagrodzenia, 

- nieustaleniu w umowach wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia 

lub świadczenia usług, 

- nieustaleniu liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, w tym nieokreśle-

niu w zawieranych umowach sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia 

lub świadczenia usług, 

- niezachowaniu częstotliwości wypłaty zleceniobiorcom i usługodawcom należnego wyna-

grodzenia za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług, 

- nieprzedkładaniu przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych in-

formacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.        

 

Najliczniej stwierdzano niewypłacenie lub zaniżenie minimalnej stawki godzinowej z tytu-

łu zawartych umów cywilnoprawnych oraz nieustalenie w umowach wynagrodzenia za każdą 

godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości co najmniej obowiązującej mi-

nimalnej stawki godzinowej. Nie określano też w zawartych umowach sposobu potwierdzania 

liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz nie zachowywano częstotliwości 

wypłaty wynagrodzenia za umowy zawierane na okres dłuższy niż jeden miesiąc.  

 

Najczęstszą przyczyną naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w za-

kresie objętym kontrolami była - tak samo jak w latach poprzednich - niedostateczna znajomość 

obowiązujących rozwiązań prawnych lub ich lekceważenie. Wpływ na nieprzestrzeganie przepi-

sów, zwłaszcza w zakresie wypłacania zleceniobiorcom minimalnej stawki godzinowej z często-

tliwością niższą niż raz w miesiącu, miały też różnego rodzaju kłopoty finansowe podmiotów 

zobowiązanych do wypłaty tego świadczenia.   

       

Analiza stwierdzonych w czasie kontroli uchybień wykazała, iż przestrzeganie przez 

podmioty powierzające pracę na podstawie umów cywilnoprawnych przepisów z zakresu regu-

lacji dotyczących minimalnej stawki godzinowej ulega ciągłej poprawie. Na podkreślenie zasłu-

guje fakt, że w porównaniu do roku 2018 czy 2019 – w roku 2020 ujawniono znacznie mniej 

nieprawidłowości i naruszeń przepisów przedmiotowej ustawy. Nie należy jednak zapominać, iż 

był to rok szczególny i przy dokonywaniu porównań mieć na względzie liczbę przeprowadzo-

nych kontroli, jak i warunki, w jakich były one prowadzone. 

 

W następstwie wniosków i poleceń skierowanych do przedsiębiorców w roku 2020 105 

zleceniobiorcom i usługodawcom wypłacono łączną kwotę 13.040 zł tytułem należnego wyna-

grodzenia za wykonanie zlecenia lub świadczenie usług.   
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Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 87 

Polecenia 12 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 7 

Łączna wysokość grzywien 8.200 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 1 

Środki wychowawcze 15 

 

 

 

 

4. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

 

 

4.1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oby-

wateli polskich 

 

 

Celem kontroli było: 

- egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i powierzania 

innej pracy zarobkowej, 

- ograniczanie zatrudnienia w „szarej strefie”, zgodnie z zaleceniami Rady Ochrony Pracy 

oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP, 

- ujawnianie przypadków powierzania osobom fizycznym pracy bez zawarcia umowy o pracę 

w formie pisemnej lub bez potwierdzenia warunków umowy o pracę na piśmie w wymaga-

nym terminie oraz niedopełnienia obowiązku dokonania zgłoszenia osób pracujących do 

ubezpieczenia społecznego (w sytuacjach, w których jest to wymagane), 

- ujawnianie nowych zjawisk i tendencji w zatrudnianiu i powierzaniu innej pracy zarobkowej 

oraz metod działania podmiotów kontrolowanych, w szczególności mających na celu obej-

ście obowiązujących przepisów prawa, 

- ujawnianie nieprawidłowości dotyczących zatrudniania i wypłacania wynagrodzeń pracow-

nikom uchylającym się od wykonania obowiązku alimentacyjnego (dłużnicy alimentacyjni). 

 

Kontrole tematyki legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej obywa-

teli polskich przeprowadzano w ramach działań planowanych oraz w związku z informacjami 

kierowanymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przez osoby świadczące pracę 
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bez potwierdzenia na piśmie jej warunków, byłych pracowników oraz przez inne organy (m.in. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, policję, urzędy skarbowe, urzędy pracy).   

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 778 kontroli, obejmując 

czynnościami kontrolnymi 761 podmiotów i 11.527 osób, w tym 10.019 pracowników i 1.140 

osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Według PKD struktura kontrolowanych zakładów pracy przedstawiała się następująco: 

- handel i naprawy – 255 kontroli (32,77%),  

- przetwórstwo przemysłowe – 158 kontroli (20,30%),  

- budownictwo – 98 kontroli (12,59%),  

- pozostała działalność usługowa – 60 kontroli (7,71%), 

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 58 kontroli (7,45%).          

Według wielkości zatrudnienia przeprowadzono: 

- 605 kontroli (77,76%) w podmiotach, w których pracowało do 9 osób, 

- 144 kontrole (18,50%) w podmiotach, w których pracowało od 10 do 49 osób, 

- 23 kontrole (2,95%) w podmiotach, w których pracowało od 50 do 249 osób, 

- 6 kontroli (0,77%) w podmiotach, w których pracowało powyżej 250 osób. 

 

Kontrolą w zakresie legalności zatrudnienia objęto 3.798 osób. Z tej grupy 499 osób wy-

konywało pracę nielegalnie.  

Na tę liczbę złożyło się: 

- 31 osób, które wykonywały pracę bez potwierdzenia lub w następstwie nieterminowego po-

twierdzenia na piśmie warunków zawartej umowy o pracę,  

- 447 osób bez zgłoszenia lub w następstwie nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, 

- 45 bezrobotnych, którzy nie zawiadomili PUP o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobko-

wej lub działalności pozarolniczej.  

W trakcie czynności kontrolnych ujawniono również inne przypadki nielegalnego zatrud-

nienia (dotyczące łącznie 17 osób), które zostały dostosowane do obowiązującego stanu praw-

nego bez wydawania środków prawnych, polegające na: 

- potwierdzeniu na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikami umowy o pracę – 

jedna osoba, 

- zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego – 17 osób.     

 

Badaniem zagadnienia opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 5.204 osoby. 

Stwierdzono nieopłacenie składek na FP za 540 osób (10,37% badanych). Łączna kwota nieo-

płaconych składek wyniosła 135.667,54 zł. Dodatkowo w trakcie kontroli inspektorzy pracy wy-

egzekwowali opłacenie składek na FP za 215 osób na łączną kwotę 23.898,56 zł.  
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Badaniem zagadnienia terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy objęto 4.924 

osób. Stwierdzono nieopłacenie w terminie składek na FP za 960 osób (19,49%).  

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości są tożsame, co do zasady, z ujawnianymi 

w latach poprzednich, a sprowadzają się do:  

- obniżania kosztów działalności (wynagrodzeń i jego pochodnych: składek do ZUS, zaliczek 

na podatek dochodowy), a w związku z tym do zwiększania zysków przedsiębiorców, 

- podnoszenia konkurencyjności na rynku, 

- otrzymywania przez świadczących pracę dodatkowych należności z innych tytułów (np.: 

zasiłki, stypendia, dofinansowania, 500+), w związku z tym braku zainteresowania ze stro-

ny osób świadczących pracę potwierdzeniem legalnego jej wykonywania,  

- ukrywania swoich dochodów przez osoby, na których ciążą różnego rodzaju zobowiązania 

(alimenty, tytuły egzekucyjne), w konsekwencji unikania egzekucji poprzez ukrycie docho-

dów.  

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 414 

Polecenia 24 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 47 

Łączna wysokość grzywien  47.950 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 1 

Środki wychowawcze 67 

 

 

 

 

4.2. Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców  

 

 

 Celem kontroli było zbadanie problematyki powierzania wykonywania pracy cudzoziem-

com na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem kwestii legalności zatrudnienia 

oraz naruszania praw pracowniczych obcokrajowców, w tym warunków bezpieczeństwa i higie-

ny pracy. Kontrolą obejmowano cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa człon-

kowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 137 kontroli w 132 

podmiotach, dokonując oceny w zakresie legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez 497 cudzoziemców. 
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Na znacznie zmniejszoną - w porównaniu do lat wcześniejszych - liczbę kontroli oraz 

liczbę skontrolowanych cudzoziemców miała przede wszystkim wpływ sytuacja związana 

z pandemią SARS-CoV-2. 

 

Największą liczbę kontroli przeprowadzono w branżach sklasyfikowanych jako: budow-

nictwo (43 kontrole), przetwórstwo przemysłowe (24 kontrole), handel i naprawy (18 kontroli), 

zakwaterowanie i  usługi gastronomiczne (16 kontroli), transport i gospodarka magazynowa 

(12 kontroli), usługi administrowania (8 kontroli). 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie ujawnili 

19 przypadków nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom: nielegalnie powierzono pracę 

siedemnastu obywatelom Ukrainy, jednemu obywatelowi Nepalu i jednemu obywatelowi Tune-

zji. Jest to znaczny spadek wykrytych nieprawidłowości w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to 

ujawniono ponad 200 takich przypadków. 

 

W 2020 roku w związku z pandemią nie zaobserwowano rażących celowych praktyk 

kontrolowanych służących nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców, które skutkowałyby nie-

legalnym powierzaniem pracy. Nieprawidłowości w zatrudnianiu cudzoziemców polegały głów-

nie na niedopełnieniu obowiązków formalnych, np. niedokonaniu rejestracji oświadczeń (posłu-

giwano się oświadczeniami innego podmiotu), lub samowolnym dokonaniu zmian w warunkach 

zatrudnienia i powierzeniu pracy na innych warunkach (gorszych) niż te ustalone w zezwole-

niach na pracę lub oświadczeniach. Przypadki nielegalnego zatrudniania ujawniono w branży 

budowlanej, w której praca wykonywana jest w różnych miejscach w związku z koniecznością 

częstego przemieszczania się i wiąże się też z częstą zmianą zatrudnianych. 

W roku 2020 w związku z wejściem w życie przepisów „ustawy antykryzysowej”, prze-

dłużających możliwość pobytu i pracy cudzoziemców legalnie przebywających i pracujących na 

terytorium RP, zaobserwowano znaczny spadek stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

nielegalnego wykonywania pracy w okresie starania się o przedłużenie zezwolenia na pracę.   

Jak w latach poprzednich tak i w 2020 roku podstawowym dokumentem uprawniającym 

cudzoziemca do pracy na terytorium RP (przynajmniej w początkowej jej fazie) jest zarejestro-

wane w PUP oświadczenie o powierzeniu pracy. Stwierdzone przez kontrolujących nieprawi-

dłowości w zakresie zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń 

polegały na pracy bez zarejestrowanego oświadczenia (rejestrowano je w dniu kontroli albo po 

rozpoczęciu kontroli PIP), jak też bez zawarcia umowy w formie pisemnej. Nieprawidłowości 

dotyczyły głównie cudzoziemców, dla których rejestruje się oświadczenia do pracy na podsta-

wie umów cywilnoprawnych – umów zleceń.  
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W roku 2020 podobnie jak i w latach ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszo-

wie w zakresie kontroli cudzoziemców ściśle współpracował z Bieszczadzkim Oddziałem Straży 

Granicznej. Współpraca ta opiera się na wymianie informacji oraz na prowadzeniu wspólnych 

kontroli.  

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 25 

Pisemne 12 

Ustne 13 

Skierowanie do innych prac 
Liczba decyzji 3 

Liczba pracowników 16 

Wnioski w wystąpieniach 131 

Polecenia 20 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 18 

Łączna wysokość grzywien  21.500 zł 

Środki wychowawcze 12 

 

 

 

 

4.3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów o warunkach prowa-

dzenia agencji zatrudnienia 

 

 

Celem kontroli było wyegzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 kwiet-

nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze 

zmianami oraz z 2020 r. poz. 2400). 

 

W 2020 r. inspektorzy pracy dokonali 9 kontroli w 9 podmiotach prowadzących agencje 

zatrudnienia. Pięć kontroli przeprowadzono w związku z rozpoznaniem zasadności złożonych 

skarg (dwie skargi złożyli cudzoziemcy), dwie kontrole - w ramach współdziałania z organami 

administracji państwowej (Krajową Administracją Skarbową i Strażą Graniczną), pozostałe dwie 

kontrole - w wyniku bieżącego monitorowania ogłoszeń, ofert itp., zamieszczanych w mediach 

przez agencje zatrudnienia. 

 

Nie ujawniono przypadków prowadzenia usług agencji zatrudnienia bez uzyskania wy-

maganego certyfikatu. 
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Inspektorzy pracy ujawnili niespełnienie następujących warunków prowadzenia agencji 

zatrudnienia: 

- nieumieszczenie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji 

zatrudnienia oraz nieoznaczenie ogłaszanej oferty pracy do wykonywania pracy tymczaso-

wej jako „oferty pracy tymczasowej” (naruszenie art. 19g ustawy z dnia 20.04.2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono podczas trzech kontroli), 

- nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy (naruszenie art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 

13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zw. z art. 104 i art.107 ustawy o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono podczas dwóch kontroli), 

- przekazywanie osobom kierowanym do pracy za granicą nierzetelnych informacji o kosz-

tach, opłatach i innych należnościach związanych z kierowaniem ich do pracy oraz podję-

ciem i wykonywaniem pracy za granicą (naruszenie art. 19d ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono podczas dwóch kontroli), 

- niepoinformowanie marszałka województwa o zmianie danych objętych wnioskiem o wpis 

do rejestru agencji zatrudnienia (naruszenie art. 19e ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy stwierdzono podczas dwóch kontroli), 

- przekazywanie marszałkowi województwa nieprawidłowej informacji o działalności agencji 

zatrudnienia za lata poprzednie (niezgodnej z danymi ustalonymi w czasie kontroli) (naru-

szenie art. 19f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzono pod-

czas dwóch kontroli). 

 

Stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące kierowania osób do pracy za granicą 

u pracodawców zagranicznych. Polegały one w szczególności na: 

- nieprawidłowej treści umów dotyczących kierowania do pracy za granicą do pracodawcy 

zagranicznego, zawieranych przez agencje zatrudnienia z osobami kierowanymi (art. 85 

ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz z pracodawcami za-

granicznymi (art. 85 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (naru-

szenia w/w przepisów stwierdzono podczas jednej kontroli), 

- nierzetelnym prowadzeniu wykazu podmiotów, do których są kierowane osoby do pracy za 

granicą oraz wykazu osób kierowanych do pracy za granicą (art. 85 ust. 3a pkt 1 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) (naruszenie w/w przepisu stwierdzono 

podczas jednej kontroli). 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, to: 

a) według inspektorów pracy: 

- niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 
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- bagatelizowanie przez osoby odpowiedzialne za wykonywanie usług agencji zatrudnie-

nia (głównie pośrednictwa pracy) obowiązków dotyczących prawidłowego prowadzenia 

wymaganych dokumentów, w tym umów zawieranych z osobami kierowanymi do pracy 

za granicą oraz z pracodawcami zagranicznymi, wykazów podmiotów zagranicznych 

i osób kierowanych, 

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

- brak ustawowego wymogu posiadania jakiegokolwiek przygotowania w zakresie prowa-

dzenia usług agencji zatrudnienia przed dokonaniem wpisu do rejestru, jak i w ewentu-

alnym określonym czasie po podjęciu takiej działalności (dawny obowiązek posiadania 

odpowiedniego wykształcenia przez osoby wykonujące w agencji niektóre z usług), 

- bagatelizowanie odpowiedzialności za naruszenie przepisów (często nie jest znana wy-

sokość kar za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy), 

b) według podmiotów kontrolowanych: 

- brak możliwości uzyskania wiedzy w zakresie sposobu wykonywania i dokumentowania 

oferowanych usług agencji zatrudnienia, zdefiniowanych w ustawie o promocji (nie moż-

na uzyskać wiedzy w zakresie zasad prowadzenia usług agencji zatrudnienia od jedne-

go organu), 

- duża (rzekomo) częstotliwość zmian przepisów prawa regulujących świadczenie usług 

agencji zatrudnienia, 

- ponoszenie dużych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Na podkreślenie zasługuje, że w 2020 r. nie stwierdzono przypadków pobierania niena-

leżnych opłat od osób kierowanych do pracy za granicą do pracodawców zagranicznych, ani 

przypadków nieopłacania składek na Fundusz Pracy. Nie stwierdzono również przypadków nie-

przestrzegania obowiązku posiadania przez agencje zatrudnienia lokalu, w którym są świad-

czone usługi. Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie nie też kierował do marszałka wojewódz-

twa (dyrektora WUP) powiadomień o przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji 

zatrudnienia, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 12 

Polecenia 1 

Wnioski do sądu o ukaranie 1 

Środki wychowawcze 1 
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4.4. Egzekwowanie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pra-

cowników tymczasowych 

 

 

Celem kontroli było wyeliminowanie naruszeń przepisów prawa wobec osób wykonują-

cych pracę tymczasową, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. ustawy 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563). 

 

W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 kontroli w 6 podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie agencji pracy tymczasowej. Dwie kontrole przeprowadzono w związku 

z rozpoznaniem zasadności skarg złożonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszo-

wie (jedną skargę złożył cudzoziemiec), dwie kontrole - w ramach współdziałania z organami 

administracji państwowej (Krajową Administracją Skarbową i Strażą Graniczną), pozostałe 

dwie kontrole - w wyniku bieżącego monitorowania ogłoszeń, ofert itp., zamieszczanych 

w mediach przez agencje zatrudnienia. 

 

W 2020 r. nie stwierdzono przypadków nielegalnego prowadzenia działalności agencji 

pracy tymczasowej.  

 

Ujawniono następujące naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych: 

- niedokonanie przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika wszystkich 

wymaganych uzgodnień, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o zatrudnianiu pra-

cowników tymczasowych (w dwóch agencjach pracy tymczasowej), 

- nieprzekazanie pracownikom tymczasowym informacji umożliwiającej im bezpośredni 

kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczącej adresu miejsca kon-

taktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzi-

nowego, kiedy możliwy jest taki kontakt - art. 13 ust. 2a ustawy o zatrudnianiu pracowni-

ków tymczasowych (w dwóch agencjach pracy tymczasowej), 

- niezawiadomienie na piśmie osoby, której ma być powierzone wykonywanie pracy tym-

czasowej (przed zawarciem z nią umowy o pracę), o uzgodnieniach dokonanych między 

pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej, o których mowa w art. 9 i 10 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (w jednej agencji pracy tymczasowej), 

- niewydanie osobom skierowanym do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie 

umowy prawa cywilnego zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pracy tym-

czasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika - art. 25a ustawy o zatrudnianiu pra-

cowników tymczasowych (w jednej agencji pracy tymczasowej). 
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Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono: 

- dopuszczenie do pracy jednego pracownika tymczasowego bez profilaktycznych badań 

lekarskich, 

- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnego okresu wykonywania pracy 

tymczasowej przez jednego pracownika, 

- bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia za pracę (w jednej agencji pracy tymczasowej), 

- nieterminowe wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczyn-

kowy (w jednej agencji pracy tymczasowej). 

 

 Według przedsiębiorców przyczyn wystąpienia stwierdzonych nieprawidłowości należy 

upatrywać w: 

- niejasnych i nieprecyzyjnych definicjach zawartych w ustawie o zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych, co prowadzi do błędnej ich interpretacji, a w konsekwencji do błędów 

w umowach zawieranych pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymcza-

sowej, 

- dużą konkurencją między agencjami i koniecznością współpracy także z pracodawcami 

użytkownikami, którzy traktują agencję jedynie jako dostawcę pracowników tymczaso-

wych, 

- braku ogólnie dostępnych informacji na temat podziału obowiązków pomiędzy pracodaw-

cę użytkownika a agencję pracy tymczasowej, 

- duża (rzekomo) częstotliwość zmian przepisów prawa regulujących świadczenie usług 

agencji zatrudnienia. 

 Powyższe wyjaśnienia przedstawicieli agencji pracy tymczasowej powtarzają się od 

wielu lat, dlatego należy je ocenić jako próbę „wybielenia się”, usprawiedliwienia własnych 

zaniedbań w prowadzeniu agencji. 

 

 W ocenie inspektorów pracy przyczynami ujawnionych w czasie kontroli nieprawidło-

wości były: 

- niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczaso-

wych i innych ustaw dotyczących prowadzenia agencji zatrudnienia, 

- niska świadomości obowiązków ciążących na agencji pracy tymczasowej oraz konse-

kwencji prawnych związanych z ich nierealizowaniem, 

- chęć uproszczenia obowiązujących procedur poprzez unikanie uzgodnień na piśmie na 

rzecz uzgodnień ustnych. 

 

Stan przestrzegania przez agencje pracy tymczasowej przepisów o zatrudnianiu pra-

cowników tymczasowych wydaje się ulegać poprawie.  
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Powyższa ocena dotyczy zarówno przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych, jak i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły obowiązków o czysto formalnym cha-

rakterze - ich niedopełnienie nie pozbawiało pracowników tymczasowych uprawnień, ani nie 

stwarzało sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

Z aprobatą należy ocenić wprowadzone od 1.06.2017 r. zmiany do przepisów ustawy 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W szczególności okazały się skuteczne zmiany 

dotyczące maksymalnego okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych na rzecz jednego 

pracodawcy użytkownika (stwierdzone w 2020 r. naruszenie art. 20 ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych ujawniono tylko jednej agencji pracy tymczasowej i tylko wobec 

jednego pracownika tymczasowego).  

Pozytywnie należy również ocenić zmiany wprowadzone w ustawie o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy. W szczególności racjonalne było wprowadzenie obowiązku 

posiadania lokalu, w którym agencja zatrudnienia świadczy usługi. Ta zmiana nie tylko ułatwia 

dokonywanie czynności kontrolnych, ale bardzo znacząco, o ile nie całkowicie, ogranicza 

możliwość prowadzenia przez agencje działalności jedynie przy wykorzystaniu tzw. biura wir-

tualnego.  

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 20 

Mandaty 
karne 

Liczba ogółem 1 

Łączna wysokość grzywien  1000 zł 

Środki wychowawcze 1 

 

 

 

 

4.5. Pracodawcy użytkownicy 

 

 

Celem kontroli było wyegzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 lipca 

2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563), ujawnienie 

i skuteczne wyeliminowanie naruszeń przepisów prawa wobec osób wykonujących pracę tym-

czasową przez podmioty korzystające z ich usług. 

  

 W roku 2020 przeprowadzono 6 kontroli w 6 podmiotach zatrudniających pracowników 

tymczasowych.    
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Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ustaleń, o których mowa w art. 9 w/w ustawy, tj.: 

- trzech pracodawców użytkowników nie dokonało na piśmie uzgodnień, o których mowa 

w art. 9 ust. 3 ustawy, z agencją pracy tymczasowej (głównie nie ustalano strony ponoszą-

cej ewentualne koszty podróży służbowych), 

- dwóch pracodawców użytkowników nie uzgodniło na piśmie z agencją pracy tymczasowej 

wszystkich danych wymaganych art. 9 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymcza-

sowych, 

- dwóch pracodawców użytkowników nie złożyło agencji pracy tymczasowej oświadczenia 

o nieprowadzeniu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników (pracodawcy jednak 

nie dokonywali takich zwolnień), 

- jeden pracodawca użytkownik nie przekazał na piśmie agencji pracy tymczasowej informa-

cji o wysokości wynagrodzenia za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracow-

nikowi tymczasowemu oraz informacji o warunkach bhp dotyczących wykonywania pracy 

tymczasowej. 

Naruszenia art. 9 ww. ustawy mają swoją genezę w dążeniu agencji pracy tymczasowej 

i pracodawcy użytkownika do maksymalnego uproszczenia procedur związanych z zatrudnia-

niem pracowników tymczasowych oraz w korzystaniu z nowoczesnych środków łączności po-

zwalających na dokonywanie ustaleń ustnych lub mailowych bez dodatkowych potwierdzeń na 

piśmie. Takie działania w ocenie pracodawców użytkowników upraszczają i przyśpieszają pro-

cedurę pozyskiwania pracowników tymczasowych. Z drugiej strony „niechęć” agencji pracy tym-

czasowej do nadmiernego „nakładania obowiązków” i ich egzekwowania od pracodawcy użyt-

kownika może też wynikać z obaw agencji, że jeśli nie będzie dość elastyczna w kontaktach 

z pracodawcami użytkownikami, to ci po prostu wybiorą do współpracy inny podmiot. 

 W 2019 roku często pojawiającą się nieprawidłowością, a wynikająca ze zmiany ustawy 

o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, było naruszenie art. 14a tej ustawy: stwierdzono je 

u siedmiu pracodawców użytkowników i polegało na tym, że ewidencja pracowników tymcza-

sowych prowadzona była w taki sposób, iż nie można było w sposób jednoznaczny zidentyfiko-

wać pracownika tymczasowego lub też okresu jego zatrudnienia. W roku 2020 stwierdzono tę 

nieprawidłowość tylko u jednego pracodawcy użytkownika, co pozwala na stwierdzenie, iż pra-

codawcy użytkownicy znacząco poprawili sposób prowadzenia tej ewidencji.  

Kolejną grupą nieprawidłowości, w której w porównaniu do lat poprzednich odnotowany 

został spadek, są naruszenia przepisów o czasie pracy. W 2020 roku stwierdzono je tylko 

u dwóch pracodawców użytkowników, obaj pracodawcy nie zapewnili pracownikom tymczaso-

wym przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Naruszenia przepisów o czasie pracy wynikały 

przede wszystkim z braku świadomości, że za przestrzeganie przepisów dotyczących czasu 

pracy odpowiada pracodawca użytkownik i on ustala rozkład czasu pracy pracownika tymcza-

sowego.  
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Tendencja spadku liczby naruszeń została również odnotowana w zakresie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydane decyzje nie dotyczyły bezpośrednio kwestii stanowią-

cych zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników tymczasowych, miały jedynie charakter po-

rządkowy. 

W trakcie czynności kontrolnych ujawniono powierzenie przez pracodawcę użytkownika 

jednemu pracownikowi tymczasowemu pracy tymczasowej przez okres dłuższy niż 18 miesięcy 

w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia przez niego pracy. Jak wynikało z wyjaśnień złożonych 

przez pracodawcę użytkownika, powodem powstania opisanej nieprawidłowości było przeocze-

nie przez pracownika kadr podczas sumowania okresów zatrudnienia wcześniejszego krótkiego 

zatrudnienia pracownika tymczasowego na podstawie umowy zlecenia, poprzedzającej zatrud-

nienie na podstawie umowy o pracę tymczasową. Pomiędzy jednym a drugim okresem zatrud-

nieniem wystąpiła kilkumiesięczna przerwa.  

W 2020 roku nie stwierdzono zatrudniania pracowników tymczasowych w warunkach 

niezgodnych z definicją pracy tymczasowej, zawartą w art. 2 pkt 3 w/w ustawy, jak również 

przypadków zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecz-

nych, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy oraz przy pra-

cach, o których mowa w art. 8 pkt 2 - 4 ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.  

 

Na podstawie w/w analizy oraz mając na uwadze wyniki kontroli prowadzonych w ciągu 

kilku ostatnich lat, należy stwierdzić, iż przestrzeganie przez pracodawców użytkowników 

przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych ulega stałej poprawie. 

W roku 2020 ponownie odnotowano spadek zarówno liczby nieprawidłowości, jak i zmniejsze-

nie ciężaru gatunkowego stwierdzanych uchybień – dotyczyły one głównie uchybień formalnych 

i nie miały bezpośredniego wpływu na zatrudnienie pracowników tymczasowych i ich uprawnie-

nia.  

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 
Ogółem 3 

Ustne 3 

Wnioski w wystąpieniach 16 

Środki wychowawcze 1 
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5. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy 

 

 

Kontrole miały na celu ocenę stanu przestrzegania przez dyrektorów jednostek oświato-

wych przepisów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy (m.in. w zakresie nawiązywania i roz-

wiązywania stosunku pracy z nauczycielami, zatrudniania nauczycieli na podstawie umów cy-

wilnoprawnych, czasu pracy i wynagradzania oraz udzielania urlopów pracowniczych). 

 

Skontrolowano trzy publiczne jednostki oświatowe (dwa publiczne przedszkola i jedną 

szkołę podstawową), dla których organami prowadzącymi były jednostki samorządu terytorial-

nego (gminy). Zakres jednej kontroli poszerzono o badanie zagadnień wynikających ze skargi 

pracowniczej. 

W skontrolowanych jednostkach oświatowych zatrudniano 127 pracowników, w tym 109 

kobiet. Nie występowały przypadki świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, jak 

również zatrudniania pracowników młodocianych, niepełnosprawnych lub cudzoziemców. 

 

Kontrole placówek oświatowych nie wykazały rażących nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa pracy. Ujawnione naruszenia najczęściej dotyczyły urlopów 

wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w systemie nieferyjnym oraz prowadzenia doku-

mentacji pracowniczej.  

 

Stwierdzono następujące naruszenia przepisów: 

- w dwóch placówkach oświatowych pracodawcy nie przestrzegali zasady udzielania urlopu 

wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nauczyciele nabyli do niego prawo (nie 

udzielono pięćdziesięciu dni zaległego urlopu przysługującego łącznie jedenastu nauczycie-

lom), 

- w jednym przedszkolu nieprawidłowo opracowano plan urlopów wypoczynkowych dla pię-

ciu nauczycieli, ujmując w nim również cztery dni urlopu na żądanie, 

- jedna jednostka oświatowa w sposób nieprawidłowy rozliczyła wymiar urlopu wypoczynko-

wego przysługującego jednemu nauczycielowi w roku ustania stosunku pracy, zaniżając je-

go wymiar o trzy dni, 

- jeden pracodawca wskutek nieprawidłowego rozliczenia urlopu wypoczynkowego przysłu-

gującego jednemu nauczycielowi zatrudnionemu w systemie nieferyjnym zalegał z wypłatą 

należnego ekwiwalentu pieniężnego za trzy dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowe-

go, w kwocie 495,09 zł, 

- jedna jednostka oświatowa, w wyniku błędu pisarskiego, początkowo naliczyła odpis na 

ZFŚS dla emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie kompensacyjne (byłych 
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nauczycieli), biorąc pod uwagę wyższą podstawę naliczenia niż suma świadczeń faktycznie 

pobieranych przez pięciu ww. uprawnionych, 

- dwie placówki oświatowe w sposób nieprawidłowy sporządziły świadectwa pracy dla dwóch 

nauczycieli poprzez nieprecyzyjne wskazanie podstawy prawnej ustania stosunku pracy 

oraz wskazanie nieprawidłowego terminu na wniesienie do pracodawcy wniosku o sprosto-

wanie treści świadectwa pracy; ponadto te same dwie jednostki sporządziły ww. świadec-

twa pracy w późniejszym terminie niż data ustania stosunku pracy z danym pracownikiem, 

- dwóch pracodawców nieprawidłowo prowadziło ewidencję czasu pracy w zakresie dotyczą-

cym absencji dwóch nauczycieli, 

- jedna jednostka oświatowa nieprawidłowo prowadziła akta osobowe dla sześciu nauczycie-

li, 

- jedna placówka oświatowa w nieprawidłowy sposób sporządzała pisma („angaże”) wskazu-

jące wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia przysługujących sześciu nau-

czycielom, tj. nie podając precyzyjnie podstawy naliczenia dodatku za wysługę lat oraz do-

datku motywacyjnego, 

- jeden pracodawca z opóźnieniem przeprowadził szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe 

oraz szkolenie okresowe w zakresie bhp dla jednego nauczyciela. 

 

W ocenie inspektorów pracy jedną z przyczyn ujawnionych nieprawidłowości stanowią 

względy organizacyjne. Uchybienia w zakresie udzielania nauczycielom urlopu wypoczynkowe-

go w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, wystąpiły w placówkach nieferyj-

nych. Z uwagi na specyfikę pracy nauczycieli zatrudnionych w systemie nieferyjnym największą 

część urlopu wypoczynkowego planuje się w okresie miesięcy wakacyjnych. Z uwagi na ograni-

czenia w obsadzie kadrowej wszelkie odstępstwa od planu urlopów wypoczynkowych, opraco-

wanego na dany rok kalendarzowy (spowodowane np. przez absencje chorobowe), powodują, 

że utrudnione jest wykorzystanie urlopów w miesiącach późniejszych. 

 Kolejną przyczyną naruszeń przepisów jest ich niedostateczna znajomość. Powyższe 

dotyczyło między innymi kwestii związanych z rozliczaniem należnego nauczycielowi urlopu 

wypoczynkowego w roku ustania stosunku pracy, jak również sporządzania planu urlopów wy-

poczynkowych dla nauczycieli zatrudnionych w systemie nieferyjnym. Wskazuje to na niedosta-

teczną znajomość przepisów Kodeksu pracy, którymi należało się posiłkować w tych przypad-

kach. 

Przyczyną uchybień stwierdzanych w trakcie kontroli były też niejednokrotnie zaniedba-

nia ze strony pracodawców, skutkujące nieterminowym przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie 

bhp, a przede wszystkim nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, np. akt 

osobowych, ewidencji czasu pracy w zakresie absencji, dokumentacji dot. szkoleń w dziedzinie 

bhp, jak również nieprawidłowym sporządzaniem świadectw pracy oraz „angaży”.  
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Kontrole przeprowadzone w 2020 roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, nie wykazały 

naruszeń przepisów mających wpływ na istotne uprawnienia nauczycieli, tj. związane z nawią-

zaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, bądź podstawą prawną zatrudnienia, jak również z cza-

sem pracy i wypłatą wynagrodzenia za pracę. Nie stwierdzono również przypadków obejść 

przepisów w powyższym zakresie. Wskazuje to na większą dbałość pracodawców o przestrze-

ganie przepisów regulujących ww. kwestie i respektowanie praw pracowniczych. Kontrola za-

gadnień związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy wykazała 

jedynie jednostkowy przypadek niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za trzy dni niewykorzy-

stanego urlopu wypoczynkowego należnego jednemu nauczycielowi, spowodowany niedosta-

teczną znajomością przepisów w zakresie ustalania wymiaru urlopu w roku ustania stosunku 

pracy.  

Najwięcej naruszeń z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczyło prowadzenia dokumen-

tacji pracowniczej, np. akt osobowych, ewidencji czasu pracy, świadectw pracy, jak również 

udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom zatrudnionym w systemie nieferyjnym. 

Z porównania wyników kontroli prowadzonych w latach 2018, 2019 i 2020 wynika, że nieprawi-

dłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej mają charakter powtarzalny, co 

wskazuje na niedostateczną dbałość pracodawców o przestrzeganie przepisów w powyższym 

zakresie. Zdaniem kontrolujących, z uwagi na charakter działalności statutowej, osoby zarzą-

dzające placówkami oświatowymi większą uwagę skupiają na prowadzeniu dokumentacji zwią-

zanej z działalnością dydaktyczną i wychowawczą danej placówki niż na prowadzeniu doku-

mentacji pracowniczej.  

Nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli wskazują, że stan przestrzegania przepi-

sów prawa pracy przez jednostki oświatowe nie jest w pełni zadawalający.  

W ocenie inspektorów pracy sytuacja ta wynika zarówno z przyczyn organizacyjnych 

(mała obsada kadrowa generująca zaległości w wykorzystywaniu urlopów wypoczynkowych  

w danym roku kalendarzowym), jak również z niedostatecznej dbałości pracodawców o prze-

strzeganie przepisów prawa pracy (np. w zakresie prowadzenia dokumentacji). Ponadto w nie-

których przypadkach placówki oświatowe wykazały niedostateczną znajomość przepisów, 

zwłaszcza w kwestiach nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela, wymagających posił-

kowania się przepisami Kodeksu pracy. 

 Należy zauważyć, że trudna sytuacja epidemiologiczna, jaka zaistniała w 2020 roku, 

wymusiła zmiany w organizacji pracy jednostek oświatowych, co mogło stanowić dodatkowe 

obciążenie dla pracodawców i utrudnienie w wywiązywaniu się ze wszystkich należących do 

nich obowiązków z zakresu prawa pracy. W ocenie inspektorów pracy zmiana w sposobie 

świadczenia pracy jednostek oświatowych, wymuszona przez pandemię, pokazała, że pewne 

kwestie wymagają nowych i precyzyjnych rozwiązań legislacyjnych, przykładowo rozliczania 
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godzin pracy zdalnej nauczycieli czy wypłaty dodatków do wynagrodzenia za pracę, np. dodat-

ku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych w okresie pracy zdalnej. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 18 

Polecenia 1 

Środki wychowawcze 1 

  

 

 

 

6. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy 

oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

w zakładach branży budowlanej 

 

 

Celem kontroli było wyegzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pra-

cy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w zakładach branży bu-

dowlanej. 

 

W ramach realizacji tematu własnego inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzi-

li 6 kontroli w 6 podmiotach branży budowlanej. Doboru zakładów dokonano z uwzględnieniem 

zróżnicowania pod względem wielkości zatrudnienia: trzy kontrole zostały przeprowadzone 

w zakładach zatrudniających do 9 pracowników, trzy kontrole - w zakładach zatrudniających od 

10 do 49 pracowników. Łączne zatrudnienie wyniosło 91 pracowników, w tym 8 kobiet i 7 cu-

dzoziemców. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracę świadczyły 4 osoby. 

 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy ujawnili następujące nieprawidłowości: 

- trzech pracodawców nie określiło dla osiemdziesięciu jeden pracowników systemów, roz-

kładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy w regulaminie pracy bądź obwieszczeniu,  

- dwóch pracodawców nie prowadziło prawidłowej ewidencji czasu pracy trzydziestu czterech 

pracowników, 

- jeden pracodawca nie zapewnił pięciu pracownikom dnia wolnego od pracy w zamian za 

pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyję-

tym okresie rozliczeniowym, 
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- dwóch pracodawców wypłaciło trzem pracownikom ekwiwalent pieniężny za niewykorzy-

stany urlop wypoczynkowy w najbliższym dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę, a nie 

w dniu wymagalności świadczenia, 

- jeden pracodawca wypłacił jednemu pracownikowi odprawę pieniężną w związku z rozwią-

zaniem umowy o pracę na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych za-

sadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-

cowników - w najbliższym dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę, a nie w dniu wymagalno-

ści świadczenia, 

- jeden pracodawca zaniżył pięciu pracownikom o łączną kwotę 405,87 zł wynagrodzenie za 

pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej 

normy czasu pracy, 

- jeden pracodawca zaniżył jednemu pracownikowi o 138,41 zł kwotę ekwiwalentu pienięż-

nego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

- jeden pracodawca zaniżył jednemu pracownikowi wynagrodzenie urlopowe o kwotę 

204,61 zł. 

 

Łączna kwota niewypłaconych świadczeń to 748,89 zł. 

 

W ocenie inspektorów pracy przyczyną nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli 

była głównie nieznajomość przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach przez pracodawców 

i służby kadrowo-księgowe. Pracodawcy twierdzili, że nie są w stanie zatrudnić wyspecjalizo-

wanych kadr, gdyż nie mają możliwości finansowych. Zdaniem inspektorów pracy przedsiębior-

cy jednak przede wszystkim minimalizują koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a to 

niestety skutkuje niewłaściwą organizacją pracy wynikającą z ograniczania zatrudnienia. Kon-

sekwencją są naruszenia przepisów o czasie pracy usprawiedliwiane koniecznością terminowej 

realizacji prac. 

  Niedostosowanie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy do zmienionych przepi-

sów, tj. niepodawanie w ewidencji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu, nie 

pozwalało kontrolującym na dokonywanie szczegółowych ustaleń, czy dochodziło do dwukrot-

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

w danym przypadku doszło do wypracowania godzin nadliczbowych wynikających z przekro-

czenia dobowej normy czasu pracy.  

  Przyjęcie niewłaściwej metody obliczeń skutkowało zaniżeniem świadczeń, np. wyna-

grodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnej tygo-

dniowej normy czasu pracy (nie uwzględniono w podstawie normalnego wynagrodzenia za go-

dziny nadliczbowe stałego składnika wynagrodzenia - dodatku funkcyjnego i wyrównania do 

wynagrodzenia minimalnego) oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   

 

66 

 

czynkowy (uwzględniono w podstawie zmienne składniki wynagrodzenia w przeciętnej wysoko-

ści wypłaconej za trzy miesiące poprzedzające miesiąc rozwiązania umowy o pracę, zamiast 

z przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozwią-

zania umowy o pracę).  

 

 Za pozytywny aspekt należy uznać, że przedsiębiorcy wypłacali pracownikom wynagro-

dzenie w pełnej wysokości i w terminie oraz przestrzegali przepisów o odpoczynkach dobowym 

i tygodniowym. 

 

Wprawdzie w trakcie kontroli w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili nie-

liczne naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy, to jednak stanu przestrzegania prawa w zakładach branży bu-

dowlanej nie można uznać za zadowalający i dlatego kontrole w tym zakresie będą kontynuo-

wane. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Wnioski w wystąpieniach 14 

Polecenia 3 

Środki wychowawcze/wykroczenia 2/5 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA. BEZPIECZEŃSTWO 

     PRACY. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 

 

 

 

1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
 

 

Celem kontroli było badanie okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy 

oraz ocena działań podejmowanych przez podmioty kontrolowane dla zapobiegania lub 

ograniczania zagrożeń wypadkowych. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Rzeszowie zgłoszono 209 zdarzeń wypadkowych, w tym 10 komunikacyjnych wypadków 

przy pracy oraz 16 nagłych wypadków medycznych. Decyzją Okręgowego Inspektora Pracy 

w Rzeszowie inspektorzy pracy zostali wyznaczeni do ustalania okoliczności i przyczyn 112 

zgłoszonych zdarzeń wypadkowych, w tym 10 nagłych wypadków medycznych, jednego 

zdarzenia potencjalnie wypadkowego oraz 3 wypadków osób, które nie podlegały ubezpie-

czeniu wypadkowemu. Inspektorzy pracy nie ustalali okoliczności i przyczyn komunikacyj-

nych wypadków przy pracy.  

W 2020 roku w OIP w Rzeszowie zgłoszono jeden wypadek pracownika podczas pracy 

zdalnej. Poszkodowany doznał ciężkich obrażeń, zdarzenie nie było badane przez inspekto-

ra pracy. 

 

47%

13%

13%

5%

21%
1%

Zgłoszone w 2020 r. do OIP w Rzeszowie zdarzenia 
wypadkowe

niebadane

badane indywidualne śmiertelne wypadki przy pracy

badane indywidualne ciężkie wypadki przy pracy

badane zbiorowe wypadki przy pracy

badane  indywidualne wypadki przy pracy powodujące czasową niezdolność do pracy

badane zdarzenie potencjalnie wypadkowe
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie w 2020 roku zbadano okoliczności 

i przyczyny łącznie 81 wypadków przy pracy: 

- 13 indywidualnych wypadków śmiertelnych,  

- 22 indywidualnych wypadków ciężkich,  

- 39 indywidualnych wypadków powodujących czasową niezdolność do pracy, 

- 7 zbiorowych wypadków przy pracy, w wyniku których poszkodowanych zostało 15 osób, 

w tym 2 osoby poniosły śmierć, 3 doznały ciężkich obrażeń, a 10 lżejszych obrażeń.  

W 2020 roku zakończono kontrole 22 wypadków przy pracy, jakie miały miejsce 

w 2019 roku.  

 

Tabele nr 1 i 2 zawierają dane statystyczne dotyczące liczby wypadków przy pracy 

zbadanych przez inspektorów pracy OIP w Rzeszowie w latach 2019 - 2020. 

 

Tabela nr 1. Liczba wypadków i poszkodowanych 

 
Rok 

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

ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe lekkie ogółem śmierć 
ciężkie 

uszkodzenie 
ciała 

lekkie 
obrażenia 

2020 81 13 22 7 39 89 15 25 49 

2019 134 10 23 9 92 146 11 23 112 

 
 
Tabela nr 2. Poszkodowani w wypadkach zbiorowych 

Rok ogółem 

Skutek wypadku 

śmierć 
ciężkie  

uszkodzenie 
ciała 

lekkie 
obrażenia 

2020 15 2 3 10 

2019 9 1 0 20 

 

 

 

PRZYKŁADY ZBADANYCH WYPADKÓW PRZY PRACY 

 

  Analizując wypadki przy pracy zbadane przez inspektorów pracy w 2020 r., należy 

zauważyć wzrost liczby wypadków przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna: do 

OIP w Rzeszowie w 2020 r. zgłoszono trzy śmiertelne i dwa ciężkie wypadki przy pracy. 

 

Śmierć w lesie 

Wypadkowi przy pracy ze skutkiem śmiertelnym uległ pracownik zatrudniony na pod-

stawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku drwala motorniczego.   
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Pracownik oraz jego syn prowadzili prace związane z pozyskiwaniem drewna. Miej-

sce wycinki drzew wskazał dzień wcześniej zgodnie ze zleceniem leśniczy. Praca polegała 

na wycinaniu drzew uprzednio oznakowanych przez służbę leśną. Pracownik prawdopodob-

nie bezpośrednio przed wypadkiem dokonał ścięcia buka o długości ok. 30 m, który upadł  

w zakładanym kierunku obalania (równolegle względem stojącego suchego buka, którego 

odziomek znajdował się w odległości ok 15 – 16 m od odziomka ściętego wcześniej buka).  

W chwili obalania buka pracownik przebywał sam na powierzchni cięcia. Prawdopodobnie 

gdy obalane drzewo uderzyło o ziemię, w kierunku pracownika spadł suchy buk, uderzając 

go w głowę.  

Inspektor pracy nie wykluczył także innego przebiegu wypadku. Możliwe, że pracow-

nik dokonywał ścięcia brzozy oddalonej od miejsca ścinania buka o około 25 – 30 m. W trak-

cie podcinania brzozy, która zawisła na innym drzewie, doszło do zakleszczenia łańcucha 

piły. Pracownik wrócił do odziomka powalonego buka, chcąc naprawić uszkodzoną piłę i tam 

został uderzony w głowę suchym bukiem. Ze względu na brak bezpośrednich świadków zda-

rzenia dokładny przebieg wypadku nie był możliwy do zweryfikowania.  

Poszkodowany w wyniku doznanych obrażeń stracił przytomność, pomimo podjętej 

akcji ratunkowej przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.  

Inspektor pracy ustalił, że bezpośrednią przyczyną wypadku było uderzenie poszko-

dowanego w głowę przez upadający suchy buk. Poszkodowany przebywał w zasięgu upadku 

suchego drzewa. Posusz w postaci suchego buka powinien być bezwzględnie w pierwszej 

kolejności obalony ze względu na zagrożenie, jakie stwarzał dla osób wykonujących pracę 

na powierzchni zrębowej.  

Przedstawiciele nadleśnictwa nie wyjaśnili, dlaczego poszkodowany wykonywał pracę  

w obrąbie posuszu i dlaczego dopuszczono go do pracy w strefie niebezpiecznej, gdzie po-

susz stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Wcześniej na tej powierzchni 

leśniczy lub podleśniczy oznakowywał drzewa przeznaczone do wycinki. Oznakowane drze-

wa znajdowały się w bezpośrednim sąsiedztwie suchego buka. Wg ustnego oświadczenia 

złożonego do protokołu kontroli przez właściciela zakładu usług leśnych, zatrudniającego 

poszkodowanego, nie został on poinformowany na piśmie o posuszu występującym na 

przedmiotowej powierzchni. Dotychczasowa praktyka nadleśnictwa zalecała pozostawianie 

drzew w postaci posuszu ze względu na zapewnienie ciągłości występowania martwego 

drewna.  
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Zdjęcie nr 1 i 2. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - miejsce wypadku 

  

 

W celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości inspektor pra-

cy wydał 2 decyzje na piśmie oraz skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 

6 wniosków. Pracodawca został ukarany grzywną w postaci mandatu, w wysokości 1.200 zł.   

 

   

  Często powtarzającym się zdarzeniem powodującym śmierć lub ciężki uraz poszko-

dowanego był upadek z wysokości na niższy poziom.  

  Dominującymi przyczynami tego typu wypadków, w szczególności zaistniałych na 

budowach, były:  

- brak skutecznych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, w szczególności 

brak lub nieprawidłowe bariery ochronne, niestosowanie środków ochrony indywidualnej, 

- brak odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi pracami, w tym nad pracami szczegól-

nie niebezpiecznymi, 

- tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznego wykonywania pracy przez osoby sprawu-

jące nadzór, 

- eksploatacja rusztowań niezgodna z przepisami – brak lub niepełne bariery ochronne, 

niepełne pomosty robocze, brak pionów komunikacyjnych, montaż rusztowań przez 

osoby nieuprawnione. 
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Upadek z wysokości na budowie – śmierć dwóch osób 

Do zbiorowego wypadku przy pracy, w wyniku którego dwie osoby poniosły śmierć na 

miejscu zdarzenia, doszło na terenie budowy budynku wielorodzinnego realizowanego 

w Rzeszowie, podczas prac prowadzonych na wysokości. 

W dniu wypadku poszkodowani wraz z innymi pracownikami przystąpili do prac przy-

gotowawczych do wykonania szalunku windy na ostatniej kondygnacji wznoszonego budyn-

ku. Blaty na wykonanie szalunku pozbierali z całego piętra, a ponieważ było ich za mało, 

pozostałe planowali uzyskać z rozbiórki szalowania zewnętrznego. Pozostałe elementy, 

tj. kotwy i śruby, planowali skompletować również z przewidzianych do rozszalowania ścian 

zewnętrznych. Pracownicy dokonywali demontażu szalunków ścian zewnętrznych m.in. po-

przez wybicie dolnych ściągów (ankr). Zanim doszło do wypadku, poszkodowani stojąc na 

falbinach (wiszących podestach roboczych), odkręcali nakrętki, wkładali je do wiadra, a śruby 

wybijali razem z ankrą do wnętrza budynku. W tym czasie inny pracownik zbierał ankry i śru-

by, a następnie przenosił na podest do windy. Na kolejnym etapie prac, gdy ankry wewnątrz 

budynku były dosunięte przez palety z pustakami w sposób uniemożliwiający wyciągnięcie 

ich od środka, nastąpiła zmiana czynności: pracownik odkręcał nakrętkę we wnętrzu budyn-

ku i wysuwał ściąg (ankrę) w kierunku falbiny. Wtedy kolejny pracownik stojący na falbinie 

brał ankrę do ręki i przenosił do wnętrza budynku. Po zakończeniu tych czynności, gdy jeden 

poszkodowany przebywał jeszcze wewnątrz budynku i zamierzał razem z drugim poszkodo-

wanym przystąpić do transportu blatów z użyciem żurawia, polecił innemu pracownikowi ze-

brać nakrętki i zamki oraz odbić deski wyrównujące na falbinach. W chwili gdy poszkodowani 

prawdopodobnie przygotowywali blaty do transportu, bądź już oczekiwali na przybycie żura-

wia, nastąpiło niespodziewane odpadniecie fragmentu zewnętrznego szalunku ściany w kie-

runku falbiny, na której się znajdowali. Odspojony fragment szalunku zewnętrznego opada-

jąc, wyłamał bariery zabezpieczające podest roboczy, powodując upadek obu poszkodowa-

nych z wysokości z poziomu roboczego XI piętra na poziom terenu i w konsekwencji ich 

śmierć. Odspojony fragment szalunku zewnętrznego ściany upadając, w chwili kontaktu 

z terenem uległ destrukcji i rozbiciu na elementy. Dokonane oględziny elementów szalunku 

na poziomie terenu nie wykazały innych elementów łączeniowych poza zamkami spinającymi 

oraz uchwytami do transportu szalunków (tzw. butów) – brakowało elementów ściągów czy 

nakrętek. Powyższe wskazuje, iż zewnętrzny fragment deskowania w chwili odspojenia nie 

był spięty z wewnętrznym zestawem szalunkowym (brak nawet pojedynczego ściągu).  

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

- nieprawidłowy demontaż szalunku, w szczególności usunięcie wszystkich elementów 

stabilizujących szalunek, w tym usunięcie prawdopodobnie wszystkich ściągów spinają-

cych zestawy płyt szalunkowych (ankr), 
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- niezapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami szczególnie nie-

bezpiecznymi, w tym pracami na wysokości związanymi z demontażem płyt szalunko-

wych,   

- dopuszczenie do wykonywania prac związanych z demontażem płyt szalunkowych pra-

cowników nieposiadających orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania tego typu prac, 

- dopuszczenie do wykonywania prac związanych z demontażem płyt szalunkowych pra-

cownika bez szkolenia wstępnego, w tym instruktażu stanowiskowego przygotowującego 

do wykonywania tych prac,  

- nieprzestrzeganie szczegółowych wymagań określonych przez pracodawcę w zakresie 

prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych w firmie, a w szczególności dopuszcze-

nie pracowników do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bez wcześniejsze-

go instruktażu obejmującego imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz 

wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 

 

Zdjęcie nr 3. Dokumentacja fotograficzna z kontroli -  
widok budynku od strony, z której nastąpił upadek 
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Zdjęcie nr 4. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
pomost roboczy oraz fragment ściany pozbawiony deskowania 

 

Zdjęcie nr 5. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
naroże budynku w części, w której doszło do zdarzenia wypadkowego 

 

Zdjęcie nr 6. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
lokalizacja zwłok poszkodowanych w odniesieniu do ścian budynku,  

brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej wokół wznoszonego budynku 
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Dodatkowo w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektor pracy ujawnił 

liczne nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo osób pracujących. Stwierdził nie-

właściwe wykonanie kolejnych podestów roboczych, w tym brak zabezpieczeń przed upad-

kiem z wysokości, stosowanie niewłaściwych wejść i dojść do stanowisk pracy, nieprawidło-

we prowadzenie przewodów elektrycznych, niezabezpieczenie w sposób zgodny z przepi-

sami miejsc wykonywania pracy, niewłaściwe składowanie materiałów i niewłaściwą organi-

zację stanowisk pracy obsługi maszyn i urządzeń eksploatowanych w objętym kontrolą 

obiekcie. 

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym oraz brakiem jednoznacznych infor-

macji dotyczących powstałych w trakcie wypadku uszkodzeń zarówno w elementach zabez-

pieczenia (w tym pomostów roboczych), jak i elementach konstrukcyjnych budynku (m.in. 

uszkodzenie jednego z balkonów), inspektor pracy po dokonaniu w dniu wypadku oględzin 

wydał generalnemu wykonawcy ustną decyzję zakazującą prowadzenia wszelkich prac bu-

dowlanych (poza pracami zabezpieczającymi i ratunkowymi) na wznoszonym budynku do 

czasu jednoznacznego określenia i wymiany bądź naprawy uszkodzonych w czasie wypadku 

elementów konstrukcyjnych i zabezpieczających w sposób umożliwiający ponowne bez-

pieczne podjęcie prac wewnątrz obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Inspektor pracy wydał także cztery decyzje, w tym dwie dotyczące ustalenia okolicz-

ności i przyczyny wypadku przy pracy, do jakiego doszło na budowie budynku. Skierował 

także do pracodawcy wystąpienie zawierające 27 wniosków. Pracodawcę ukarał grzywną 

w postaci mandatu, w wysokości 2.000 zł. Ponadto skierował do prokuratury zawiadomienie, 

którego podstawą było podejrzenie popełnienia przestępstw z art. 219 i 220 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 

 

  Kolejną dużą grupę zdarzeń, w szczególności powodujących ciężkie obrażenia, sta-

nowiły wypadki związane z eksploatacją różnego rodzaju maszyn i urządzeń technicznych, 

głównie w zakładach branży przemysłowej.  

  W wyniku tego typu wypadków poszkodowani najczęściej doznawali obrażeń kończyn 

górnych (obcięcia lub zmiażdżenia palców lub dłoni). Główną przyczyną wypadków była eks-

ploatacja maszyn niewyposażonych w urządzenia ochronne lub wyposażonych w urządzenia 

niesprawne. 

 

Dwa ciężkie wypadki przy pracy związane z eksploatacją maszyn 

Ciężkiemu wypadkowi przy pracy uległa pracownica zatrudniona na podstawie umo-

wy o naukę zawodu. Podczas obsługi maszyny do wyrobu ciastek, w trakcie rozgarniania 

ciasta prawa dłoń pracownicy została uwięziona pomiędzy wałkami urządzenia. W wyniku 
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zdarzenia doznała ona całkowitej amputacji palca trzeciego oraz ran szarpanych pozostałych 

palców prawej dłoni.  

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, w tym przesłuchań poszko-

dowanej i świadków oraz analizy zgromadzonej dokumentacji, inspektor pracy jako przyczy-

ny wypadku ustalił:   

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających maszynę - w momencie wy-

padku praca wykonywana była przy podniesionej osłonie koszy zasypowych, wyłącznik 

bezpieczeństwa będący na pokrywie koszy działał w sposób nieprawidłowy, gdyż był 

zmostkowany i umożliwiał pracę przy podniesionej osłonie lub jej całkowitym braku, 

- brak pisemnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy - pracodawca nie opracował 

szczegółowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyny, 

w których wyszczególniłby bezpieczny sposób obsługi urządzenia i wskazał narzędzia 

niezbędne do bezpiecznego wykonywania pracy, 

- tolerowanie nieprawidłowości przez osoby nadzoru - mistrzynie zmian były świadome 

niebezpiecznego sposobu wykonywania pracy przez podległych im pracowników, in-

struowały podległych pracowników, aby zachowywali ostrożność, 

- niewłaściwe przygotowanie maszyny do pracy - mechanik oddający maszynę do pracy 

winien pozostawić ją w stanie niezagrażającym życiu bądź zdrowiu, maszyna powinna 

mieć sprawne wszystkie urządzenia bezpieczeństwa, 

- brak odpowiednich szkoleń stanowiskowych - poszkodowana nie została przeszkolona 

z zakresu obsługi maszyny, 

- niewłaściwe zachowanie poszkodowanej, która nie powinna operować dłonią w strefie 

niebezpiecznej maszyny; była zapoznana z ryzykiem zawodowym, powinna zatrzymać 

maszynę, rozłożyć ciasto na wałkach, a następnie ponownie uruchomić produkcję. 

 
Zdjęcie nr 7. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 

ustawienie maszyny podczas wypadku 
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Zdjęcie nr 8. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
zdjęcie mikrowyłącznika 

 

 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy wy-

dał decyzję w sprawie opracowania szczegółowej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, 

dotyczącej obsługi maszyny, uwzgledniającej m.in. czynności do wykonania w trakcie pracy 

i po jej zakończeniu oraz wskazującej zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Skie-

rował także do pracodawcy wystąpienie zawierające 9 wniosków. Pracodawcę ukarał grzyw-

ną w postaci mandatu, w wysokości 1.800 zł. Ponadto skierował do prokuratury dwa zawia-

domienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny. 

 

 

Do kolejnego ciężkiego wypadku przy pracy doszło podczas prac związanych z prze-

cinaniem wzdłużnym deski, z wykorzystaniem piły tarczowej umieszczonej na przejezdnym 

wózku (tzw. lamownicy). Pracownik chcąc usunąć ręką blokadę piły, która powstała na sku-

tek rozszczepienia deski, prawą ręką przytrzymał uchwyt wózka z piłą, a lewą dociskał deskę 

do suportu. Nagle zęby piły „złapały" kontakt z deską i pociągnęły wózek z pracującą piłą do 

przodu, co w konsekwencji doprowadziło do amputacji pięciu palców lewej ręki poszkodowa-

nego.  

Z ustaleń kontroli wynikało, że poszkodowany został zatrudniony u kontrolowanego 

pracodawcy w marcu 2019 r. na stanowisku operatora traka taśmowego, odbył szkolenie 

stanowiskowe wyłącznie dla stanowiska, na którym był zatrudniony, tj. operatora traka ta-

śmowego, zaś lamownicę obsługiwał po raz pierwszy właśnie w dniu wypadku. 

W trakcie czynności kontrolnych inspektor pracy ustalił, że do wypadku doszło pod-

czas obsługi maszyny służącej potocznie do tzw. lamowania, czyli obcinania wzdłużnego 

zbytecznych i nierównych brzegów deski celem nadania jej pożądanego wymiaru. Oględziny 

maszyny na miejscu wypadku nie pozwoliły na jednoznaczne określenie jej typu, z uwagi na 

brak wymaganej tabliczki identyfikacyjnej, wykazały jednak, że maszyna nie spełniała pod-
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stawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa jej użytkowania, a w szczególności:  

- nie zamontowano skutecznych urządzeń ochronnych uniemożliwiających bezpośredni 

dostęp kończynami górnymi do strefy niebezpiecznej pracy narzędzia tnącego (tarczy pi-

ły) oraz zabezpieczającego przecinany materiał przed możliwością zakleszczenia,  

- nie została wyposażona w żadne urządzenie czy system sterowania, wymagający użycia 

obu rąk,  

- sposób załączania i wyłączania zasilania elektrycznego maszyny nie zabezpieczał przed 

możliwością jej samoczynnego uruchomienia po usunięciu awarii zasilania,  

- nie została wyposażona w wyłącznik zatrzymania awaryjnego i osłony wirującego ele-

mentu mocującego piłę tarczową,  

- elementy sterujące pracą maszyny nie zostały jednoznacznie oznakowane, 

- elementów niebezpiecznych oraz stref niebezpiecznych nie oznakowano barwami bez-

pieczeństwa. 

Inspektor pracy w trakcie kontroli nie otrzymał od pracodawcy żadnych dokumentów 

potwierdzających skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej maszyny.  

 
Zdjęcie nr 9. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 

wózek z silnikiem do pił tarczowych z widocznym jedynym elementem sterującym 
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Zdjęcie nr 10. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
ujęcie boczne elementu roboczego maszyny 

 
 

Zdjęcie nr 11. Dokumentacja fotograficzna z kontroli - 
widok ogólny na miejsce zdarzenia 

 

 

Z uwagi na stwierdzone bezpośrednie zagrożenia zarówno dla zdrowia jak i życia 

osób obsługujących maszynę inspektor pracy wydał decyzję wstrzymania jej eksploatacji do 

czasu usunięcia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.  

Inspektor pracy ustalił następujące przyczyny wypadku: 

- dopuszczenie pracownika do pracy z użyciem maszyny nie spełniającej podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa oraz nie w pełni sprawnej technicznie, 

- dopuszczenie do wykonywania pracy (również samodzielnej) pracownika nieposiadają-

cego wymaganego niezbędnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy na stanowi-

sku pracy, na którym doszło do wypadku, 

- brak na stanowisku pracy wymaganej instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla prac 

związanych z obsługą obrzynarki do drewna tzw. lamownicy, 
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- tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór wykonywania prac w sposób niezgodny 

z przepisami, 

- niewłaściwe operowanie przez poszkodowanego kończynami górnymi w strefie zagro-

żenia, 

- wykonywanie prac niewchodzących w zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na 

stanowisku operatora traka, 

- brak doświadczenia przy obsłudze danej maszyny, 

- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem. 

 

W trakcie czynności kontrolnych na terenie tartaku inspektor pracy stwierdził ponadto, 

że wiele użytkowanych maszyn do obróbki drewna nie spełniało podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa pracy. Pracodawca nigdy nie dokonał oceny zainstalowanych maszyn pod 

względem spełnienia przez nie minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Nie opracował też 

żadnej instrukcji bezpiecznej obsługi maszyny.   

Ponadto inspektor pracy stwierdził prowadzenie po posadzce przewodów elektrycz-

nych niezabezpieczonych przed możliwością uszkodzenia mechanicznego oraz eksploatację 

wózków widłowych z mechanicznym napędem podnoszenia w złym stanie technicznym. 

Pracodawca nie przedstawił inspektorowi pracy decyzji właściwego urzędu dozoru technicz-

nego, zezwalających na eksploatację tych środków transportu.  

 W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami inspektor pracy 

wydał 10 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 14 innych decyzji, w tym decyzję 

nakazującą ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik 

podczas obsługi pilarki tarczowej do cięcia wzdłużnego. Inspektor pracy skierował także do 

pracodawcy wystąpienie zawierające 16 wniosków. Pracodawca został ukarany grzywną 

w postaci mandatu karnego, w wysokości 5.000 zł. Ponadto inspektor pracy skierował do 

prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz z art. 63 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 121 

Pisemne 55 

Ustne 36 

Wstrzymanie prac  8 

Wstrzymanie eksploatacji maszyn 27  

Zakaz wykonywania prac 6  

Skierowanie do innych prac 
Liczba decyzji 4  

Liczba pracowników 10  
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Wnioski w wystąpieniach 90 

Mandaty 
karne 

Liczba ogółem 42 

Łączna wysokość grzywien  59.600 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 1 

Środki wychowawcze 11 

 

 

 

 

1.1. Kontrola realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lip-

ca 2009 roku w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wy-

padków przy pracy (Dz.U. Nr 105 poz. 870) 

 

 

Celem kontroli była ocena realizacji przez zespoły powypadkowe postanowień rozpo-

rządzenia RM z dnia 1.07.2009 r. (Dz.U. Nr 105 poz. 870). 

 

 W 2020 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie przeprowadzono 107 

kontroli, podczas których poddano analizie 171 dokumentacji powypadkowych, w tym 28 

dokumentacji zdarzeń nieuznanych za wypadki przy pracy. W analizowanych protokołach 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy najwięcej zastrzeżeń zgłoszono do:  

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków – w ocenie inspektorów pracy zespoły po-

wypadkowe często nie ustalały wszystkich przyczyn wypadków lub ustalały przyczyny 

inne niż wynikające z analizy inspektorów pracy, nie dokonywały oględzin miejsca wy-

padku i innych czynności koniecznych do zebrania dowodów w sprawie wypadku oraz 

nie zamieszczały w protokole powypadkowym przepisów prawa pracy naruszonych 

przez pracodawcę w związku z wypadkiem, w tym przepisów i zasad bhp lub innych 

przepisów dotyczących ochrony zdrowia, 

- wniosków i środków profilaktycznych – najczęściej zespoły powypadkowe ustalały wnio-

ski i środki profilaktyczne nieadekwatne do przyczyn wypadków, 

- zgłaszania wypadków – poszkodowany zgłaszał wypadek w odległym terminie lub prze-

łożony poszkodowanego nie zgłaszał wypadku, 

- rejestracji wypadków – pracodawcy nie rejestrowali wszystkich wypadków przy pracy. 

 

Naruszenia przepisów omawianego rozporządzenia powtarzają się stale i najczęściej 

polegają na nieustalaniu przez zespoły powypadkowe wszystkich przyczyn wypadków oraz 

ustalaniu wniosków i środków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadków. Do-
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kumentacja powypadkowa nadal najczęściej sporządzana jest jedynie dla spełnienia wymo-

gu przepisów prawa i w celu zapewnienia poszkodowanemu świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. W wielu małych zakładach poziom zarządzania bezpieczeństwem pracy wciąż 

budzi wiele zastrzeżeń. Wynika to po części z niskiego poziomu świadomości pracodawców 

(dla wielu z nich profilaktyka powypadkowa ma nadal drugorzędne znaczenie), ale zależy 

również od wiedzy i zaangażowania osób wykonujących zadania służby bhp. Jeśli osoby te 

nie realizują w pełni swoich obowiązków, ujawniane są wymienione wyżej nieprawidłowości. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 14 

Pisemne 11 

Ustne 3 

Wnioski w wystąpieniach 258 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 3 

Łączna wysokość grzywien  3.200 zł 

 

 

 

 

2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

 

 

Mimo iż według wstępnych statystyk Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 r. 

budownictwo jako gałąź gospodarki utraciło przodujące miejsce w rankingach wypadkowych 

(wskaźnik wypadkowości 5,30 - liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracu-

jących), na rzecz takich gałęzi jak: górnictwo i wydobywanie (wskaźnik 15,68), dostawa wody 

- gospodarowanie ściekami, rekultywacja (wskaźnik 13,83), przetwórstwo przemysłowe 

(wskaźnik 9,74), a nawet opieka zdrowotna i pomoc społeczna (wskaźnik 10,00), w dalszym 

ciągu ze względu na zmienny charakter prac i szerokie spektrum zagrożeń pozostaje jedną 

z najbardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarki. Przede wszystkim ze względu na genero-

wanie dość dużej liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich, ale również dlatego, że część 

zdarzeń wypadkowych ze skutkiem lekkim dla poszkodowanego jest zatajana lub niezgła-

szana. Z tego względu budownictwo od lat znajduje się pod szczególnym nadzorem Pań-

stwowej Inspekcji Pracy, która kieruje do tej branży zarówno kampanie i programy promocyj-

no-prewencyjne, jak i czynności kontrole. Również w 2020 r., mimo trudnej sytuacji w całej 

gospodarce narodowej, spowodowanej powszechnym zagrożeniem epidemicznym wirusem 

SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy ukierunkowała swoje działania prewencyjne 
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i kontrolne na branżę budowlaną. Szczególnie, że budownictwo jako jedna z nielicznych sfer 

gospodarki funkcjonowało prawie normalnie.  

W 2020 r. w OIP w Rzeszowie realizowano siedem tematów kontrolnych szeroko po-

jętego budownictwa, a działaniami objęto ponad 320 podmiotów, w których prace budowlane 

wykonywało blisko 2 tys. osób. Celem tych działań była eliminacja zagrożeń dla życia i zdro-

wia pracujących, a w efekcie poprawa warunków pracy. Działalność kontrolną uzupełniało 

prowadzenie szkoleń, programów prewencyjnych i konkursów, skierowanych do firm sektora 

budowlanego. Kontynuowano szeroką współpracę z firmami budowlanymi regionu, w tym 

zrzeszonymi w ogólnopolskim i podkarpackim Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budow-

nictwie. Od lat flagowym wsparciem działań prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy i firmy zrzeszone w ogólnopolskim Porozumieniu dla Bezpieczeństwa 

w Budownictwie jest program informacyjno-edukacyjny „Budowa STOP wypadkom”. Rów-

nież w 2020 r., mimo trudnej sytuacji epidemicznej, inspektorzy pracy wspólnie z przedstawi-

cielami sygnatariuszy Porozumienia prowadzili na budowach realizowanych na terenie wo-

jewództwa podkarpackiego cykl szkoleń dla mniejszych firm budowlanych – podwykonaw-

czych.  

 

 

2.1. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

  

 Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych od wielu lat realizowane są jako zadanie 

stałe, wieloletnie. Ujawnione w roku sprawozdawczym naruszenia przepisów stanowiły za-

grożenie dla zdrowia i życia osób wykonujących pracę, w szczególności pracowników wyko-

nujących prace na wysokości, będące często źródłem zagrożeń potencjalnie wypadkowych. 

Kontrole przeprowadzano na placach budów, gdzie realizowano prace budowlane związane 

z modernizacją obiektów, wymianą poszyć dachowych i ocieplaniem budynków oraz prace 

budowlane przy wznoszeniu nowych obiektów. 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 199 kontroli w 188 

podmiotach (u pracodawców i przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których 

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

budowach wykonywało pracę 1.033 osoby, w tym 877 pracowników (13 kobiet, 12 niepełno-

sprawnych i jeden młodociany). 

Dwie kontrole przeprowadzono na wniosek Państwowego Nadzoru Budowlanego, 

trzy na wniosek Policji. Jedna kontrola przeprowadzona została wspólnie ze Strażą Granicz-

ną. Po trzech kontrolach wystosowano pisma informujące o ustaleniach do Urzędu Dozoru 
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Technicznego, po jednej kontroli informowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policję 

i władze samorządowe. 

  

Poniżej przedstawiono dane nt. najczęściej występujących nieprawidłowości w po-

szczególnych grupach zagadnień. 

 

 przygotowanie pracujących do pracy 

Stwierdzono: 

 64 naruszenia przepisów prawa w zakresie prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp 

w ramach instruktażu stanowiskowego, 

 60 naruszeń przepisów prawa w zakresie obowiązku dopuszczania do pracy pracowni-

ków lub innych osób z ważnymi orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do 

wykonywania pracy na określonym stanowisku, 

 51 naruszeń przepisów w zakresie obowiązku wyposażania pracowników w środki 

ochrony indywidualnej, 

 19 naruszeń przepisów w zakresie posiadania przez pracowników lub inne osoby wy-

maganych uprawnień kwalifikacyjnych. 

 

 organizacja prac budowlanych 

Stwierdzono: 

 177 naruszeń przepisów w zakresie eksploatacji na budowach instalacji i urządzeń 

elektrycznych, 

 90 naruszeń przepisów w zakresie dokonywania przez pracodawców oceny ryzyka 

zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 

 29 naruszeń przepisów w zakresie opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywa-

nia robót budowlanych i zaznajomienia z nią pracowników przed rozpoczęciem pracy, 

 22 naruszenia przepisów w zakresie zabezpieczenia terenu budów przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

 

 prace ziemne  

Stwierdzono: 

 18 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczania ścian wykopów o głębokości po-

wyżej jednego metra, 

 7 naruszeń przepisów w zakresie składowania urobku, materiałów oraz wyrobów 

w strefie klina naturalnego odłamu gruntu,  

 7 naruszeń przepisów w zakresie wykonywania prac w sąsiedztwie sieci energetycz-

nych, 
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 6 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w czasie 

wykonywania robót ziemnych. 

 

 prace na wysokości 

Stwierdzono: 

 178 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

osób przebywających na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co naj-

mniej jednego metra nad poziomem terenu, 

 26 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczania dróg komunikacyjnych usytuowa-

nych ponad poziomem terenu powyżej jednego metra, 

 23 naruszenia przepisów w zakresie zabezpieczania otworów w stropach, na których 

były prowadzone roboty lub do których możliwy był dostęp ludzi, 

 16 naruszeń przepisów w zakresie zabezpieczania otworów w ścianach zewnętrz-

nych obiektów budowlanych, których dolna krawędź znajdowała się na wysokości 

poniżej 1,1 metra. 

 

 prace z użyciem rusztowań 

Stwierdzono: 

 113 naruszeń przepisów w zakresie prawidłowości wykonania rusztowań, ich wypo-

sażenia w pomosty robocze, piony komunikacyjne oraz balustrady ochronne, 

 62 naruszenia przepisów w zakresie dopuszczenia do eksploatacji rusztowań po do-

konaniu odbioru przez kierownika lub uprawnioną osobę, 

 46 naruszeń przepisów w zakresie uziemiania rusztowań metalowych  

 45 naruszeń przepisów w zakresie obowiązku montowania rusztowań zgodnie z do-

kumentacją producenta albo projektem indywidualnym, 

 31 naruszeń przepisów w zakresie prawidłowego posadowienia rusztowań, 

 11 naruszeń przepisów w zakresie prawidłowego kotwienia rusztowań. 

 

Największą liczbę nieprawidłowości stwierdzono przy wykonywaniu prac na wysoko-

ści, w tym na rusztowaniach. W zasadzie w każdym poddanym ocenie obszarze inspektorzy 

pracy ujawnili znaczące nieprawidłowości, co skłania do sformułowania jednoznacznie 

brzmiącego wniosku, iż stan przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prowadzenia 

prac budowlanych i rozbiórkowych jest w dalszym ciągu niezadowalający. 
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Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 1.033 

Pisemne 497 

Ustne 536 

Wstrzymanie prac 77 

Wstrzymanie eksploatacji maszyn 105 

Zakaz wykonywania prac 20 

Skierowanie do innych prac 
Liczba decyzji 54 

Liczba pracowników 147 

Wnioski w wystąpieniach 144 

Mandaty karne 
Liczba mandatów 61 

Łączna wysokość grzywien  66.700 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 0 

Środki wychowawcze 65 

Liczba wniosków do ZUS o podwyższenie składki 2 

 

Z uwagi na fakt, iż blisko 52% wszystkich wydanych przez inspektorów pracy decyzji 

wydano ustnie, większość uchybień stwierdzonych na budowach została usunięta jeszcze 

w trakcie trwania kontroli. 

 

 

 

 

2.2. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

 

 

Województwo podkarpackie w ramach „Programu Rozwoju Polski Wschodniej” jest 

od lat areną szerokich działań inwestycyjnych związanych promowaniem zrównoważonego 

transportu i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury 

sieciowej poprzez zwiększenie dostępności makroregionu w zakresie infrastruktury transpor-

towej. Celem działania jest zwiększenie dostępności miast wojewódzkich Polski wschodniej 

i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej poprzez lepsze skomuni-

kowanie z siecią dróg krajowych, w tym TEN-T (transeuropejskie sieci transportowe). 

Po zakończeniu budowy podkarpackiego odcinka autostrady A4, która otworzyła re-

gion na kierunek wschód – zachód, nadeszła kolej na kierunek północ – południe. Przodują-

cą inwestycją drogową regionu jest budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19, sta-

nowiącej fragment międzynarodowej drogi tzw. „Via Carpatia”. W 2020 r. na terenie woje-

wództwa podkarpackiego realizowano łącznie 64 km tej drogi, a dalsze 74 km były w etapie 

przygotowania. 
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Budowa S19 to nie jedyna inwestycja drogowa regionu. Intensywne prace trwały na 

budowie obwodnic: Łańcuta, Stalowej Woli i Niska. Warto również wspomnieć o szeregu 

inwestycji mostowych, zarówno budowie nowych obiektów, jak i remontach i modernizacji 

starych. Do tego dochodzi realizacja szeregu mniejszych zamierzeń, takich jak: budowa 

chodników i ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących 

odcinków dróg. 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 40 kontroli w 35 

podmiotach (u pracodawców i przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których 

wykonywana była praca przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych), 

podczas których wykonywano prace związane z budową i remontem dróg. Na budowach 

tych pracowały 373 osoby, w tym 351 pracowników (28 kobiet). 

Wszyscy kontrolowani pracodawcy to firmy polskie lub polscy przedstawiciele firm 

zagranicznych.  

Kontrole przeprowadzono m.in. na budowach: 

- drogi ekspresowej S19, na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do Niska, 

- obwodnicy Stalowej Woli i Niska, 

- obwodnicy Łańcuta, 

- związanych z realizacją, remontem lub przebudową innych dróg wojewódzkich i obiek-

tów mostowych na tych drogach, innych dróg gminnych oraz obiektów inżynieryjnych 

i ulic w obszarach zurbanizowanych. 

Cztery kontrole przeprowadzone zostały wspólnie ze Strażą Graniczną. Po trzech 

kontrolach wystosowano pisma informujące o ich wynikach Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych i Państwowy Nadzór Budowlany. 

 

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że najwięcej nieprawidłowości wystąpiło 

w obszarze związanym z organizacją prac na budowach.  

W trakcie 9 kontroli stwierdzono brak zabezpieczenia oraz oznakowania stref i miejsc 

niebezpiecznych, w tym brak zabezpieczenia wykopów lub brak wyznaczenia i oznakowania 

strefy niebezpiecznej pracy koparki. Ponadto w trakcie 7 kontroli ujawniono brak odpowied-

nich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych lub znaczne ich oddalenie od stanowisk pracy. 

W czasie 6 kontroli stwierdzono brak niezbędnego zabezpieczenia terenu prowadzonych 

robót budowlanych przed dostępem osób nieupoważnionych. W takiej samej liczbie kontroli 

stwierdzono brak wymaganych zabezpieczeń przed możliwością osunięcia się gruntu pod-

czas trwających prac w wykopach.    

Znaczące naruszenia stwierdzono również w zakresie przygotowania pracujących do 

pracy. W trakcie 8 kontroli stwierdzono prowadzenie prac bez wymaganej instrukcji bez-
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piecznego wykonywania robót lub bez zapoznania pracowników z taką instrukcją. W czasie 

6 kontroli ujawniono dopuszczenie do pracy osób bez odpowiednich badań lekarskich, 

a w czasie 5 kontroli – dopuszczanie do pracy osób bez odpowiedniego instruktażu stanowi-

skowego w zakresie bhp. Podczas prowadzonych kontroli pracownicy często nie stosowali 

wymaganych środków ochrony indywidualnej, takich jak: hełmy ochronne, odzież ochronna, 

środki ochrony oczu i twarzy oraz sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Nieprawi-

dłowości w tym zakresie stwierdzono podczas 6 kontroli. 

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili: 

- dopuszczenie pracowników do pracy bez odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego 

(4 kontrole), 

- dopuszczenie osób do pracy bez wymaganych kwalifikacji do obsługi koparki, spycharki 

i walca drogowego (3 kontrole), 

- brak wymaganych instrukcji bhp dotyczących obsługi eksploatowanych maszyn, tj. ko-

parki i agregatu prądotwórczego (2 kontrole). 

 

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

ploatowaniu niesprawnych maszyn (ciągnika i zagęszczarki do gruntu), użytkowaniu nie-

sprawnych technicznie rusztowań i podestów roboczych oraz eksploatacji instalacji i urzą-

dzeń elektrycznych w sposób narażający na porażenie prądem. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 102 

Pisemne 25 

Wstrzymania prac 4 

Wstrzymania eksploatacji maszyn (rusztowań) 4 

Zakazujących wykonywania prac 1 

Skierowania do innych prac 
liczba decyzji 7 

liczba pracowników 7 

Wnioski w wystąpieniach 4 

Mandaty karne 
Liczba mandatów 6 

Łączna wysokość 6.000 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 0 

Środki wychowawcze 8 

 

Blisko 76% wszystkich wydanych przez inspektorów pracy decyzji wydano ustnie, za-

tem większość uchybień stwierdzonych na budowach została usunięta jeszcze w trakcie 

trwania kontroli. 
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2.3. Kontrole prac przy budowach i remontach infrastruktury kole-

jowej 

 

 

Program Rozwoju Polski Wschodniej to nie tylko inwestycje w sieć dróg kołowych re-

gionu. Obejmuje on również szereg inwestycji infrastruktury kolejowej - w ramach programu 

realizowane są projekty na istniejących liniach kolejowych, stanowiące Magistralę Wschod-

nią, która połączy ze sobą miasta wojewódzkie Polski wschodniej. Elementami projektów są 

także inwestycje w infrastrukturę punktową (obiekty obsługi podróżnych, m.in. przystanki, 

wiaty, kładki dla pieszych - wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób o ograniczonej mobil-

ności, przejazdy kolejowe oraz inne obiekty inżynieryjne), inwestycje w systemy sterowania 

ruchem kolejowym oraz informacji i obsługi pasażerskiej. 

Celem prowadzonych na Podkarpaciu kontroli tej sekcji budownictwa było wyelimi-

nowanie lub znaczące ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu robót toro-

wych oraz dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

w trakcie wykonywania robót torowych, w tym także zabezpieczenia i oznakowania miejsc 

robót. Oprócz zagadnień typowych dla całego budownictwa kontrolami objęto zagadnienia 

charakterystyczne dla kolejnictwa, tj. dotyczące: 

- organizacji, przygotowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót torowych, 

- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

torowych (organizacji stanowisk, procesów pracy oraz nadzoru nad przestrzeganiem od-

powiednich przepisów), 

- przestrzegania przez wykonawców w trakcie realizacji inwestycji kolejowych obowiązu-

jących u zarządców infrastruktury kolejowej i bocznic kolejowych instrukcji wewnętrznych 

oraz przepisów szczegółowych. 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 7 kontroli w 7 pod-

miotach (u pracodawców i przedsiębiorców niebędących pracodawcami, na rzecz których 

wykonywana była praca przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych), 

wykonujących prace na czterech budowach infrastruktury kolejowej. Kontrolami objęto za-

równo głównych wykonawców prac, jak i lidera kontraktu oraz podwykonawców. Na budo-

wach tych pracę wykonywało 37 osób, w tym 31 pracowników i 6 osób wykonujących pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Kontrole przeprowadzono: 

- na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej na stacji Jasło, 
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- w trakcie remontu przejazdu kolejowo-drogowego w km 0,329 linii nr 611 „Rzeszów 

Główny - Rzeszów Staroniwa", 

- podczas robót torowych polegających na usuwaniu podtorza i wymianie gruntu wraz 

z wymianą rozjazdów i ich napędów na stacji towarowej Dębica, 

- na budowie i przebudowie stacji Rzeszów Główny. 

 

Podczas prowadzonych kontroli sektora kolejowego na Podkarpaciu stwierdzono re-

latywnie mało - w porównaniu do innych sektorów budownictwa - nieprawidłowości w zakre-

sie organizacji pracy i sposobów jej wykonania.  

Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy mają wysokie wymagania stawiane wszystkim 

firmom dopuszczonym do realizacji prac kolejowych przez zarządcę infrastruktury kolejowej 

dróg szynowych, jakim są Polskie Linie Kolejowe S.A. i innych - w zależności od branży. 

Analiza dokumentacji kontrolnej wykazała, że najwięcej nieprawidłowości wystąpiło 

w obszarze związanym z organizacją prac na budowach. W trakcie jednej kontroli stwierdzo-

no brak zabezpieczenia studzienki przed możliwością wpadnięcia osób. Również na jednej 

budowie wykonawca eksploatował rusztowanie systemowe bez prawidłowych balustrad 

ochronnych, desek krawężnikowych oraz bez odbioru technicznego. Podczas jednej kontroli 

jedno z miejsc prowadzonych robót było niewłaściwie oznakowane.  

Również w niewielkim stopniu stwierdzano nieprawidłowości w zakresie przygotowa-

nia pracujących do pracy. Na jednej z budów pracownika dopuszczono do pracy bez szkole-

nia okresowego w zakresie bhp, natomiast na innej budowie pracownikom nie zapewniono 

właściwych pomieszczeń szatni i umywalni.  

Nie stwierdzono innych naruszeń obowiązujących przepisów, charakterystycznych dla 

branży kolejowej, często spotykanych w budownictwie kubaturowym czy nawet drogowym. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 4 

Pisemne 2 

Wstrzymania prac 2 

Wstrzymania eksploatacji maszyn (rusztowań) 1 

Wnioski w wystąpieniach 2 
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2.4. Krótkie kontrole w budownictwie, będące skutkiem bezpo-

średnich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących 

 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 42 tzw. krótkie kontrole w budownictwie, które ujaw-

niły bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Dokonali także rekontroli, które potwier-

dziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia w 24 miejscach prowadzenia 

robót. 

Łącznie we wszystkich kontrolowanych miejscach robót pracę wykonywało 188 osób, 

w tym 152 pracowników, 24 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i 4 osoby w ramach 

jednoosobowej działalności gospodarczej.   

Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek Państwowego Nadzoru Budowlanego. 

W przeważającej części kontrolowane podmioty wykonywały prace polegające na 

modernizacji (termoizolacji, przebudowie, nadbudowie) obiektów budowlanych, remontach 

dachów i elewacji, a także prace budowlane na budowach i remontach dróg i otaczającej je 

infrastruktury.  

Głównym celem kontroli była szybka reakcja inspektorów pracy na stwierdzone nie-

prawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które stwarzały bezpośrednie za-

grożenia dla życia lub zdrowia podczas wykonywania prac budowlanych. Charakterystyczne 

w tego rodzaju kontrolach jest szybkie działanie inspektora ograniczone do eliminacji bezpo-

średniego zagrożenia życia i zdrowia pracujących. Dodatkowym aspektem jest podniesienie 

wiedzy i świadomości przedsiębiorców oraz pracujących na temat bezpiecznych metod wy-

konywania prac, dobrych praktyk i prawidłowych technik pracy. 

W przeważającej mierze kontrolowano prace wykonywane na wysokości, między in-

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

prac, a także prace na wysokości, podczas których nie stosowano żadnych środków ochrony 

zbiorowej (np. balustrad, siatek bezpieczeństwa), jak również środków ochrony indywidualnej 

(np. szelek bezpieczeństwa z zestawem samohamownym i liną). Pozostałe kontrole oceniały 

sposób prowadzenia prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych wykonywanych na poziomie 

otaczającego terenu lub w wykopach, a także remontów dróg i chodników. 

 

Analiza dokumentacji z kontroli wykazała, że do nieprawidłowości najczęściej docho-

dziło podczas prowadzenia prac na wysokości (np. na dachach czy stropach budynków), 

a dominującym zagrożeniem był upadek z wysokości. Podczas kontroli inspektorzy pracy 

stwierdzali głównie brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przed upadkiem 

z wysokości (brak balustrad ochronnych przy krawędziach stropów i na klatkach schodowych 
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oraz brak zabezpieczeń otworów technologicznych w ścianach, stropach i posadzkach). 

Podczas wykonywania prac na wysokości nie wyznaczano i nie znakowano stref niebez-

piecznych, jakie występowały w związku z tymi pracami. Ponadto nie zabezpieczano dojść 

i przejść komunikacyjnych w związku z zagrożeniem spadania przedmiotów z wysokości. 

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami podczas wykonywania prac na rusz-

towaniach był brak kompletnych balustrad ochronnych, pionów komunikacyjnych, siatek za-

bezpieczających, niezabezpieczenie rusztowań przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz 

nieprawidłowe posadowienie rusztowań i niepełne podesty robocze. Dopuszczano do użyt-

kowania rusztowania bez ich udokumentowanego odbioru technicznego, a montażu i demon-

tażu rusztowań dokonywały osoby, które nie posiadały wymaganych kwalifikacji. Inspektorzy 

pracy ujawniali też często niewyznaczenie i nieoznakowanie stref niebezpiecznych w związ-

ku z prowadzeniem prac przy użyciu rusztowań. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych często stwierdzaną nieprawidłowością było nieza-

bezpieczenie przed możliwością osunięcia skarp wykopów, niezabezpieczenie przed możli-

wością wpadnięcia do wykopów osób pracujących oraz niewyznaczenie i nieoznakowanie 

stref niebezpiecznych w związku z prowadzonymi pracami. Pozostałe ujawnione nieprawi-

dłowości w tym zakresie to: brak zejścia (wejścia) do wykopów, składowanie urobku i mate-

riałów w miejscach zabronionych, np. w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, ustawienie 

maszyn do robót ziemnych w niewłaściwej odległości od krawędzi wykopu oraz wykonywanie 

pracy w strefie niebezpiecznej, tj. w zasięgu pracy maszyn budowlanych, np. ramienia ko-

parki. 

Pracownicy często podczas wykonywania prac na wysokości, na rusztowaniach czy 

w wykopach nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej, takich jak: hełmy, 

szelki bezpieczeństwa z odpowiednim podzespołem łącząco-amortyzującym, gogle i przyłbi-

ce ochronne. W przypadkach narażenia na hałas podczas obsługi maszyn budowlanych nie 

stosowali środków ochrony indywidualnej słuchu. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzili również niewłaściwe eksploatowanie 

instalacji elektrycznych (przewodów) i urządzeń (elektronarzędzi, rozdzielnic), tzn. w sposób 

powodujący narażenie na porażenie prądem. Kolejną nieprawidłowością było niezabezpie-

czenie przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów elektrycznych położonych na dro-

gach komunikacyjnych.   

Kontrole wykazały również, iż na budowach często brak było właściwego nadzoru 

nad wykonywanymi pracami szczególnie niebezpiecznymi. Jeśli taki nadzór już był sprawo-

wany, to niejednokrotnie tolerowano odstępstwa od obowiązujących przepisów. Ponadto 

stwierdzano stosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi niespełniających wymagań przepisów 

bhp, m.in. brak odpowiednich osłon części ruchomych.  

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020  

   

 

92 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 148 

Pisemne 46 

Ustne 102 

Wstrzymania prac 39 

Wstrzymania eksploatacji maszyn 31 

Zakazujących wykonywania prac 3 

Skierowania do innych prac 
liczba decyzji 26 

liczba pracowników 83 

Wnioski w wystąpieniach 7 

Mandaty karne 

Liczba mandatów 24 

Liczba wykroczeń 39 

Łączna wysokość grzywien 25 800 zł 

Środki wycho-
wawcze 

Liczba ogółem  19 

Liczba wykroczeń 41 

 

Blisko 70% wszystkich wydanych przez inspektorów pracy decyzji wydano ustnie, za-

tem większość uchybień stwierdzonych na budowach została usunięta jeszcze w trakcie 

trwania kontroli. 

 

 

 

 

2.5. Kontrole prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybko-

montującymi 

 

 

Obowiązujące od lutego 2019 r. nowe rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości 

i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2147), regulujące 

sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze tych urządzeń, stał się podstawą do 

egzekwowania przez inspektorów pracy określonych w nim zasad, które do chwili jego 

wprowadzenia nie były w sposób szczegółowy ustanowione. Część bardzo ogólnych wyma-

gań była co prawda zamieszczona w obowiązujących przepisach budowlanych, lecz z racji 

swojej ogólności nie mogła w sposób szczegółowy i jednoznaczny regulować całej dziedziny. 

Celem prowadzonych kontroli było sprawdzenie stopnia przestrzegania nowych prze-

pisów dotyczących żurawi oraz eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie, 

prowadząca do poprawy bezpieczeństwa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

Aspektem dodatkowym kontroli było wykorzystanie ich wyników do oceny funkcjonowania 
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zapisów nowego przepisu i przedstawienia propozycji ewentualnych zmian legislacyjnych. 

W skład kontrolowanych zagadnień wchodziły: sposoby dotarcia operatorów żurawi do kabin 

żurawi, przygotowanie do pracy operatorów żurawi, hakowych i sygnalistów (szkolenia bhp, 

badania lekarskie, wymagane kwalifikacje, wyposażenie w odzież i obuwie robocze i środki 

ochrony indywidualnej), decyzje dopuszczające żurawie do eksploatacji, sposoby komuniko-

wania się operatorów żurawi z sygnalistami, zapoznanie operatorów żurawi, sygnalistów 

i hakowych z instrukcjami bezpieczeństwa prac transportowych i instrukcjami ewakuacji 

z kabiny żurawia, wykonywanie pracy żurawi w warunkach kolizyjnych, w sposób zgodny 

z instrukcją, czas pracy operatorów żurawi na podstawie książki dyżurów i ewidencji czasu 

pracy oraz wyposażenie kabin żurawi.  

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w 10 podmiotach. Kontrolami objęli miej-

sca wykonywanych prac budowlanych, na których eksploatowano żurawie wieżowe lub 

szybkomontujące, głównie podczas realizacji kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych. 

W kontrolowanych miejscach robót pracę wykonywało 65 osób, w tym 64 pracowników i jed-

na osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

Jedną kontrolę przeprowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Po jednej kontroli wy-

stosowano pismo informujące o ustaleniach do Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

Po przeanalizowaniu dokumentacji pokontrolnych można stwierdzić, że inspektorzy 

pracy najczęściej ujawniali:  

- nieopracowanie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych oraz instrukcji ewakuacji 

z kabiny żurawia,  

- niezapoznanie operatorów żurawi z w/w instrukcjami,  

- nieprawidłowe wyposażenie kabin żurawi, a w szczególności brak urządzeń umożliwia-

jących odczytanie wartości temperatury w kabinie oraz prędkości wiatru, mierzonej na 

wysokości wysięgnika,  

- brak książki dyżurów, 

- niezapoznanie pracowników z instrukcją bhp w warunkach kolizyjnych,  

- brak badań lekarskich i szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,  

- nieopracowanie oceny ryzyka zawodowego,  

- niewyposażenie sygnalisty i operatora żurawia w urządzenie służące do komunikacji,  

- niezapewnienie prawidłowego dojścia operatora do kabiny żurawia,  

- nieopracowanie instrukcji dotyczącej stosowania sygnałów ręcznych, 

- wykonywania prac przy użyciu żurawia przy prędkości wiatru przekraczającej dopusz-

czalne wartości. 
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Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 39 

Pisemne 29 

Ustne 10 

Wnioski w wystąpieniach 3 

Mandaty karne 

Liczba mandatów 1 

Liczba wykroczeń 3 

Łączna wysokość grzywien 1 800 zł 

Środki wycho-
wawcze 

Liczba ogółem  3 

Liczba wykroczeń 4 

 

 

 

 

2.6. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych – zagro-

żenia o charakterze publicznym w budownictwie i w pozosta-

łych rodzajach działalności 

   

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 47 kontroli w 44 

podmiotach, w tym w budownictwie 41 kontroli w 38 podmiotach. Podczas kontroli zwracali 

uwagę głównie na poprawność prowadzenia robót: ogólnobudowlanych (19 kontroli), w ob-

rębie czynnych pasów drogowych, chodników i ciągów komunikacyjnych (10 kontroli), na 

wysokości (9 kontroli), przy przecince drzew (2 kontrole), wykonywanych w wykopach (jedna 

kontrola) i innych niż wyżej wymienione (6 kontroli).  

 Pod względem liczby pracujących kontrolami objęto:  

- 39 podmiotów, w których pracowało do 9 osób,  

- 4 podmioty, w których pracowało od 10 do 49 osób, 

- jeden podmiot, w którym pracowało 60 osób (indeks zatrudnienia: od 50 do 249 pracują-

cych). 

W skontrolowanych miejscach prac budowlanych pracowało ogółem 207 osób, w tym 

181 pracowników, 3 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych oraz jeden podmiot samo-

zatrudniający się.  

Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek Policji. Po dwóch kontrolach o ich wyni-

kach powiadomiono Państwowy Nadzór Budowlany. 

Kontroli podlegały głównie zakłady prowadzące działalność ogólnobudowlaną, 

w przeważającej części wykonujące prace polegające na budowie i modernizacji obiektów 

budowlanych (budowa, remont, termomodernizacja). Inspektorzy pracy dokonywali także 
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sprawdzenia poprawności wykonywania prac związanych z budową lub przebudową dróg 

oraz ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Przedmiotem kontroli 

były też zakłady, których podstawową formą działalności jest naprawa lub przebudowa róż-

nego rodzaju instalacji, np. wodnokanalizacyjnych, a także prowadzenie prac związanych 

z wycinką drzew.  

W zdecydowanej większości prace prowadzone były na zorganizowanych przez wy-

konawców placach budów. Do prac na wysokości wykorzystywano metalowe rusztowania 

systemowe. Podczas prac w wykopach i ogólnobudowlanych wykorzystywano narzędzia 

ręczne (łopaty), elektronarzędzia, koparko-ładowarki i minikoparki.  

 

Zagrożenia o charakterze publicznym najczęściej stwierdzano podczas kontroli po-

dejmowanych interwencyjnie, w celu eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia. 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości ujawnianych w trakcie wykonywania prac 

w miejscach ogólnodostępnych należy zaliczyć: brak zabezpieczenia miejsc prac przed do-

stępem osób niezatrudnionych lub niezabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych 

powstałych w wyniku prowadzenia tych prac. Nieprawidłowości tego typu stwierdzano nieza-

leżnie od miejsca i sposobu prowadzenia prac i występowały one prawie we wszystkich kon-

trolach.  

Pozostałe uchybienia zależały od charakteru wykonywanych prac (praca na wysoko-

ści, prace ogólnobudowlane, w obrębie czynnych dróg i ciągów komunikacyjnych) i można je 

pogrupować następująco: 

- prace ogólnobudowlane - brak wymaganych środków ochrony zbiorowej zarówno 

dla pracowników, jak i osób postronnych, 

- roboty w obrębie czynnych pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych - niestosowa-

nie odpowiednich znaków i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w miej-

scach prowadzonych prac,  

- prace na wysokości - użytkowanie niekompletnych rusztowań (brak barier ochron-

nych, desek krawężnikowych, dojść oraz przejść i pionów komunikacyjnych) oraz 

niezgodne z przepisami bhp wykonywanie prac na wysokości – niestosowanie 

środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

 

Na zdecydowanej większości budów, na których występowały ww. zagrożenia, 

stwierdzono także naruszenia innych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a najczę-

ściej występujące to brak: zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem 

mechanicznym, opracowanej instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, a także skutecz-

nych zabezpieczeń otworów w stropach obiektów. 
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Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 68 

Pisemne 17 

Ustne 51 

Wstrzymanie prac 2 

Zakaz wykonywania prac 1 

Mandaty karne 
Liczba mandatów 14 

Łączna wysokość grzywien  14.400 zł 

Środki wychowawcze 14 

 
 

 

 

 

2.7. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wy-

robów zawierających azbest z obiektów budowlanych i prze-

mysłowych 

 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 24 kontrole w 13 podmiotach wykonu-

jących demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

oraz prowadzących zbiórkę odpadów. W przeważającej większości kontrole odbywały się 

w miejscach prowadzenia prac.  

W poszczególnych miejscach rozbiórek pracę wykonywało nie więcej niż 5 osób.  

W narażeniu na pyły azbestu pracowało łącznie 71 osób (pełnoletnich mężczyzn), 

tj. 51 pracowników i 17 osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W trzech kontrolowanych miejscach pracę wykonywali również sami właściciele firm. 

Kontrolami objęto roboty wykonywane na terenie województwa podkarpackiego, 

zgłoszone do Okręgowego Inspektoratu Pracy w terminie umożliwiającym dokonanie kontro-

li. W 2020 r. kontrolowano wyłącznie firmy, które zajmują się demontażem azbestu profesjo-

nalnie. Większość kontroli prowadzono w znanych firmach, działających od lat na terenie 

województwa podkarpackiego. Przeprowadzono także trzy kontrole u dwóch pracodawców, 

którzy dotychczas nie wykonywali prac na terenie Podkarpacia.  

 We wszystkich przypadkach prace były prowadzone na otwartej przestrzeni, tj. pod-

czas demontażu pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz izolacji 

wymienianych rurociągów ciepłowniczych. 

Z uwagi na fakt, że większość kontroli była przeprowadzana wyłącznie w miejscach 

prowadzenia prac budowlanych, nie zawsze istniała możliwość skontrolowania wszystkich 
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zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy. Podczas kontroli oceniano zabezpieczenie pra-

cowników przed pyłami azbestu – przydzielanie odpowiednich środków ochronnych, właści-

we ich stosowanie, sposób wykonywania prac oraz warunki składowania i pakowania odpa-

dów. W miejscach prac inspektorom pracy najczęściej przedkładano zaświadczenia o odby-

tych przez pracowników szkoleniach z zakresu bhp, zaświadczenia lekarskie z badań profi-

laktycznych oraz plany prac usuwania wyrobów zawierających azbest. Rzadziej na terenie 

budowy znajdowały się instrukcje bhp dotyczące prowadzenia, np. prac rozbiórkowych, prac 

w narażeniu na azbest, prac szczególnie niebezpiecznych, ocena ryzyka zawodowego czy 

karty charakterystyki stosowanych impregnatów. Z tego powodu nie można było ustalić, czy 

pracodawcy prowadzili przewidzianą przepisami dokumentację, w tym związaną z występo-

waniem w środowisku pracy czynników o działaniu rakotwórczym. 

W jednym miejscu prac przeprowadzono jedynie kontrolę zbiórki i przygotowania do 

transportu materiału wcześniej usuniętego przez właściciela obiektu. W takim przypadku nie 

można było ocenić samego przebiegu prac, sposobu prowadzenia demontażu, stosowanych 

metod ani zabezpieczenia osób i środowiska przed pyłami azbestu.  

Analizując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż w 2020 r. liczba nieprawidłowości 

wzrosła w stosunku do roku poprzedniego - stwierdzono je w ponad połowie kontroli. W 2019 

r. stwierdzono mniej nieprawidłowości (wydano mniejszą ilość decyzji), a przeprowadzono 

znacznie więcej kontroli.  

W 2020 r. najwięcej nieprawidłowości podczas prac związanych z demontażem wyro-

bów zawierających azbest ujawniono podczas kontroli przedsiębiorców, którzy wykonywali 

prace na terenie województwa podkarpackiego po raz pierwszy. Wśród uchybień dominowa-

ło niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej (ujawniono je w co 

trzeciej kontroli): cztery osoby nie stosowały przydzielonych im kombinezonów ochronnych, 

półmasek przeciwpyłowych ani rękawic, czternaście innych osób niewłaściwie stosowało 

przydzielone środki (miało rozpięte kombinezony, podwinięte rękawy, niezałożone na głowę 

kaptury, niedopasowane półmaski), dwóm osobom przydzielono środki ochrony dróg odde-

chowych niewłaściwe dobrane do rodzaju zagrożenia. W jednym miejscu wykonujący prace 

nie zostali wyposażeni w środki chroniące przed pyłami azbestu. W innym miejscu - środki 

ochrony dróg oddechowych dobrano nieprawidłowo.  

Znacznie mniej nieprawidłowości niż w ubiegłych latach ujawniono w zakresie zwilża-

nia usuwanych materiałów i odpadów oraz zabezpieczenia gruntu przed wnikaniem włókien 

azbestu. 

Inne stwierdzone podczas kontroli uchybienia polegały na: 

- nieokreśleniu w planie pracy metod oraz środków zapobiegawczych i minimalizujących 

ryzyko zawodowe, 

- niewydzieleniu i nieoznakowaniu strefy wykonywania prac przy wyrobach azbestowych, 
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- właściwym zabezpieczeniu lub oznakowaniu odpadu zawierającego azbest, 

- niewłaściwym przygotowaniu pracowników do pracy (brak profilaktycznych badań lekar-

skich i szkoleń w zakresie bhp, uwzględniających bezpieczne prowadzenie prac podczas 

usuwania azbestu). 

W 2020 r. nie prowadzono kontroli niezgłoszonych do PIP. Jednak tak jak w poprzed-

nich latach w zgłoszeniach podawano bardzo długi czas prowadzenia prac, nieodpowiadają-

cy rzeczywistemu terminowi lub nie podawano danych kontaktowych, co znacząco utrudniało 

kontakt z firmą i przeprowadzenie kontroli.  

 

W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, wpłynęło do OIP w Rzeszowie dużo 

zgłoszeń od firm zajmujących się usuwaniem i wywozem odpadów na składowisko, w spra-

wie zamiaru odebrania z posesji usuniętego wcześniej odpadu. W takich przypadkach nie 

ma wiedzy na temat wykonawcy prac oraz sposobów prowadzenia demontażu. Podejmowa-

no więc próby ustalenia wykonawców tych prac. Jak się okazywało, byli to zazwyczaj sami 

właściciele obiektów, którzy nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń, na jakie narażeni byli oni 

sami, ich rodziny, osoby postronne i środowisko. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu Liczba 

Decyzje 

Ogółem 41 

Pisemne 10 

Ustne 31 

Wstrzymanie prac 2 

Wnioski w wystąpieniach 7 

Mandaty karne 
Liczba mandatów 1 

Łączna wysokość grzywien  2.000 

Środki wychowawcze 3 

 

 

 

 

2.8. Przyczyny nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli 

prac budowlanych 

 

 

Najważniejsze przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie pracodawców od 

lat pozostają niezmienne. Można do nich zaliczyć: 

 trudności ekonomiczne i brak płynności finansowej, co jest wynikiem niewywiązywania 

się inwestorów ze swoich zobowiązań i opóźniania płatności na rzecz podwykonawców, 
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 wysokie koszty pracy zmuszające do oszczędności, 

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

powodują, że roboty budowlane wykonywane są bardzo szybko, często przy użyciu nie-

kompletnego lub niesprawnego sprzętu, 

 chęć minimalizacji kosztów inwestycji, wynikająca z sytuacji na rynku (konkurencji na 

rynku wpływającej na ceny usług), 

 duża rotacja pracowników oraz konieczność ponoszenia znacznych kosztów zatrudnie-

nia, 

 częste wykonywanie pracy w znacznej odległości od siedziby pracodawcy, co zwiększa 

koszty i jednocześnie pośrednio wpływa na zmniejszanie nakładów na bezpieczeństwo, 

 trudność w pozyskaniu osób z uprawnieniami i kwalifikacyjnymi ze względu na ich wyso-

kie wymagania płacowe, w konsekwencji prowadzenie prac w zmniejszonej obsadzie 

pracowników (braki kadrowe), co nie pozwala na rozszerzenie zakresu prac poza te, któ-

re są konieczne do wykonania zlecenia, 

 przekonanie o małym ryzyku wypadkowym oraz niewielkiej skali zagrożeń w przypad-

kach wykonywania krótkoterminowych prac budowlanych i remontowych, 

 wykonywanie prac przez pracowników w sposób niezgodny z przepisami bhp mimo 

wcześniejszych upomnień ze strony osób kierujących prowadzonymi pracami. 

W 2020 r. do w/w przyczyn można dodatkowo zaliczyć trudną sytuację na rynku pracy 

spowodowana pandemią, wpływającą na cały szereg aspektów rynku budowlanego: zarów-

no na ograniczenie zamierzeń inwestycyjnych inwestorów prywatnych (firmy walczą o prze-

trwanie poza sektorem mieszkaniowym i drogowo-mostowym – zlecenia publiczne), co prze-

kłada się na walkę o zlecenia, jak i na ogólne koszty pracy związane z rotacją pracowników 

(zastępowanie pracowników chorych i na przymusowej kwarantannie innymi pracownikami 

o ograniczonym doświadczeniu i kwalifikacjach, koszty badań lekarskich, szkoleń bhp itp.). 

Dochodzi to tego konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ogranicze-

niem rozprzestrzeniania się wirusa. Trudności i ograniczenia w różnych okresach pandemii 

niewątpliwie wpłynęły też na możliwość wykonywania prac poza granicami kraju przez firmy 

eksportujące pracowników i wykonujące zlecenia na rynkach zagranicznych. 

Również w ocenie inspektorów pracy najważniejsze przyczyny nieprawidłowości od 

lat pozostają bez zmian i są to: 

 minimalizacja kosztów inwestycji, w tym głównie nieprzeznaczanie środków finansowych 

na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy (m.in. zakup nowego sprzętu, zastosowa-

nie wymaganych zabezpieczeń systemowych); oszczędności implikują zatrudnianie „na 

czarno”,  
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 brak dostatecznej wiedzy pracodawców i pracowników nt. zagrożeń występujących pod-

czas prowadzenia prac budowlanych, szczególnie pracowników młodych bez doświad-

czenia, a także nierzetelne wykonywanie pracy przez pracowników o długim stażu pracy; 

lekceważenie tzw. krótkotrwałych zagrożeń, które „znikną” samoistnie wraz z zakończe-

niem pewnego etapu prac (głównie na wysokości lub w wykopach), 

 brak nadzoru bądź tolerowanie przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór (w tym kie-

rownictwo budów) odstępstw od zasad bezpiecznej pracy,   

 niestosowanie koniecznych zabezpieczeń, zwłaszcza podczas prowadzenia prac krótko-

trwałych, celem uzyskania oszczędności finansowych i czasowych, 

 brak nawyków bezpiecznej pracy – pracodawcy, majstrowie, kierownicy budów, jak i pra-

cownicy nie mają wyrobionych dobrych nawyków, bowiem nie wynoszą ich ze szkół i nie 

nabywają w trakcie pracy zawodowej oraz szkoleń bhp, 

 nieuwzględnianie w harmonogramie wykonywania robót budowlanych prac zabezpiecza-

jących, zapewniających właściwe warunki pracy, 

 opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sposób niewłaściwy, spowodo-

wane koniecznością szybkiego opracowania tych dokumentów, przez co nie uwzględniają 

one pełnego rozpoznania zagrożeń i sposobów ich eliminacji, 

 zrzucanie odpowiedzialności za stan bhp na budowach na podwykonawców, którzy mają 

mniejsze możliwości finansowe i organizacyjne, 

 zatrudnianie na budowach niewykwalifikowanych osób, które nie mają odpowiedniego 

przygotowania zawodowego, 

 nierzetelne wykonywanie zadań służby bhp, 

 obawy pracodawców, że spełnienie wymogów przepisów jest trudne i kosztowne, a tym 

samym wykonanie zlecenia stanie się nieopłacalne, 

 niewypełnianie obowiązków przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, określonych 

w zapisach prawa budowlanego, w zakresie wydawania pisemnych poleceń kierownictwu 

budowy, dotyczących usuwania nieprawidłowości i zagrożeń. 

 

Rok 2020 był okresem wyjątkowo trudnym dla całej gospodarki kraju, w tym również 

dla budownictwa. Powszechne niebezpieczeństwo związane z pandemią miało znaczący 

wpływ na szereg dziedzin życia, w tym również na pracę i sposób jej wykonywania. Budow-

nictwo jako jedna z nielicznych dziedzin gospodarki nie mogła być realizowana w sposób 

zdalny. Z tego powodu najmniej odczuło negatywne skutki pandemii. Należy jednak przy-

znać, iż wprowadzone ograniczenia i obostrzenia oraz powszechne zagrożenie wirusem mia-

ło również wpływ na sposób, w tym bezpieczeństwo, prowadzonych robót.  
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2.9. Podsumowanie działalności kontrolnej w branży budowlanej  

 

 

Budownictwo nigdy nie należało do gałęzi łatwych. Charakteryzuje się trudnymi wa-

runkami pracy z uwagi na specyfikę stosowanych technologii, użytkowanie szeregu maszyn, 

zmienność frontu robót, duży wpływ warunków atmosferycznych i często liniowy charakter 

robót. Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że od lat powtarzają się nieprawidłowości 

tego samego rodzaju.  

Jednym z podstawowych zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac budowla-

nych i rozbiórkowych jest możliwość upadku z wysokości. Potwierdzają to wyniki kontroli, jak 

również analiza przyczyn śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy w budownictwie, któ-

rych przyczyną jest przede wszystkim niestosowanie właściwych środków ochrony zbiorowej 

lub indywidualnej, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Jako podstawową przy-

czynę braku ochron zbiorowych, chroniących pracowników przed upadkiem z wysokości, 

pracodawcy wymieniają koszt i czasochłonność wykonania tych zabezpieczeń. Jednak 

w rzeczywistości znaczący wpływ na powszechność występowania tych zagrożeń ma zwykła 

niedbałość i lekceważenie niebezpieczeństwa przez nadzór i samych pracowników. 

Przeprowadzone w 2020 roku kontrole wykazały również, że wciąż lekceważone są 

zagrożenia związane z pracą w wykopach. Brak zabezpieczenia ścian wykopów przed osu-

nięciem, składowanie urobku w obrębie klina naturalnego odłamu gruntu i brak bezpiecznego 

wejścia do wykopu to wciąż dość powszechnie spotykany widok na budowach. Inne źródła 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących na budowie to między innymi niewyposażenie bądź 

niestosowanie przez pracujących środków ochrony indywidualnej, zły stan techniczny eks-

ploatowanych maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 

Większość z nieprawidłowości wynikała przede wszystkim z tolerowania – przez oso-

by sprawujące nadzór na kontrolowanych budowach – odstępstw od zasad bezpiecznej pra-

cy i lekceważenia zagrożeń przez samych pracowników. Powszechne zaniżanie wartości 

kosztorysowej robót budowlanych przez inwestora zmuszało wykonawców do szukania osz-

czędności kosztem rezygnacji z niezbędnych zabezpieczeń, np. podczas krótkotrwałych prac 

prowadzonych na wysokości i w wykopach. Pośpiech, a często także znaczny obszar, na 

którym prowadzone są prace, powodowały uchybienia m.in. w zakresie zapewnienia odpo-

wiedniego nadzoru oraz wyposażania i stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Towarzysząca realizacji robót budowlanych 

duża rotacja pracujących oraz powiązane z tym stosowanie innych niż stosunek pracy form 

zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie) ma wpływ na niski poziom bezpie-

czeństwa prowadzonych robót. Zapowiadane pełne oskładkowanie umów zlecenia przy ob-
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owiązującej już stawce minimalnego wynagrodzenia godzinowego powinno wkrótce skutecz-

nie zniechęcić branżę budowlaną do stosowania tego rodzaju umów. 

W roku 2020, podobnie jak w latach wcześniejszych, stwierdzano szereg nieprawi-

dłowości już na etapie przygotowania pracowników do pracy: właściwego przeszkolenia 

w zakresie bhp, poddania wymaganym profilaktycznym badaniom lekarskim, zapoznania 

z ryzykiem zawodowym występującym przy wykonywaniu prac, opracowania właściwych 

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych i zaznajomienia z nimi pracujących. 

Dopuszczanie do pracy osób nieprzeszkolonych w zakresie bhp, a tym samym bez znajo-

mości zagrożeń i sposobów ich zapobiegania oraz bez wiedzy na temat metod bezpiecznego 

wykonywania prac, w przypadku braku odpowiedniego nadzoru ze strony pracodawcy często 

skutkowało niewłaściwą organizacją stanowisk i niewłaściwym sposobem wykonywania prac. 

Również podobnie jak w latach ubiegłych podwykonawcami robót budowlanych na 

kontrolowanych budowach były w większości firmy budowlane o niewielkim potencjale tech-

nicznym i kadrowym. Podmioty te często ograniczają koszty poprzez stosowanie innych niż 

stosunek pracy form zatrudnienia. Pozwala to na obniżenie kosztów działalności i uniknięcie 

obciążeń finansowych związanych z zatrudnianiem pracowników, jednak w wielu przypad-

kach prowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa pracujących. Osoby nie będące pra-

cownikami często nie używają środków ochrony indywidualnej, a osoby nadzorujące prace 

budowlane nie egzekwują od nich przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zwłaszcza, że umowy cywilnoprawne w przeważającej części nie zawierają zobowiązania 

zleceniobiorców do przestrzegania zasad bezpiecznej pracy.    

Nieznajomość przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz brak właściwej kontroli tych zagadnień pracodawcy tłumaczyli również 

tym, iż w zakładach zadania te powierzyli specjalistom ds. bhp i to na nich spoczywa obo-

wiązek bieżącej kontroli warunków pracy. Zapominają jednak, że ze względów ekonomicz-

nych osobom wykonującym zadania służby bhp, szczególnie tym spoza zakładów pracy, 

powierzają wyłącznie minimalny zakres prac, ograniczany najczęściej do szkoleń pracowni-

ków oraz opracowania niezbędnej dokumentacji. Sami pracodawcy często nie są zaintere-

sowani, a w najlepszym razie nie mają czasu na pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeń-

stwa pracy.  

 

Analizując wyniki kontroli dotyczących budownictwa można stwierdzić, iż w zakresie 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nie odnotowano poprawy.  

Potwierdzają to wyniki kontroli prawie w każdej z kontrolowanych branż budownictwa, 

zarówno tego kubaturowego, jak i inżynieryjnego. Pewnym wyjątkiem jest tu budownictwo 

infrastruktury kolejowej, które od pewnego czasu charakteryzuje się stosunkowo niewielką 

liczbą zdarzeń wypadkowych i stwierdzanych nieprawidłowości. Należy jednak zaznaczyć, iż 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020  

   

 

103 

 

budownictwo kolejowe w znacznym stopniu realizują firmy o bardzo dużym doświadczeniu 

i potencjale technicznym, wywodzące się jeszcze z podziału Przedsiębiorstwa Państwowego 

PKP, w których funkcje kierownicze sprawują specjaliści o dużym doświadczeniu. Również 

skala zagrożeń, tj. praca przy czynnym ruchu kolejowym lub w jego pobliżu, motywuje za-

równo kadrę inżynieryjną, jak i samych pracowników do zachowania szczególnej ostrożno-

ści. Niewątpliwy wpływ na taką pozytywną sytuację mają również wysokie wymagania sta-

wiane firmom wykonawczym przez zarządcę linii kolejowych – PLK S.A. oraz konieczność 

działania w mocno sformalizowanym procesie pracy, opartym na szeregu instrukcji i proce-

dur, stale modyfikowanych. 

Inną branżą, która wyłamuje się z trendu, są roboty budowlane związane z usuwa-

niem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych - po analizie 

wyników kontroli przeprowadzonych na Podkarpaciu w ostatnich sześciu latach można zau-

ważyć sinusoidę przestrzegania przepisów.   

Rok 2015 był przełomowy ze względu na wyniki kontroli. Był to pierwszy rok, w któ-

rym po dłuższym okresie poprawy, po raz pierwszy zanotowano wzrost nieprawidłowości. 

Wzrost ten trwał do 2017 roku, przy czym liczba wydanych decyzji w roku 2017 była prawie 

dwukrotnie wyższa niż w roku 2015. Rok 2018 był pierwszym, w którym liczba stwierdzonych 

nieprawidłowości była mniejsza niż w roku wcześniejszym i zarazem najniższa od 2015 roku. 

Podobnie było w roku 2019. Należy jednak podkreślić, że w tych latach NFOŚ nie finansował 

usuwania azbestu lub znacząco ograniczył subwencje. Niestety w 2020 roku zaobserwowa-

ny trend poprawy warunków pracy znów się odwrócił i nastąpił wzrost nieprawidłowości przy 

tego typu pracach. Analizując przyczyny takiego stanu, należy stwierdzić, iż wyniki kontroli 

w sposób znaczący uzależnione są od stopnia finansowania usuwania azbestu ze środków 

publicznych (mniejsza pula pieniędzy, mniej zgłoszeń lub zgłoszenia tylko odbioru azbestu) 

oraz liczby nowych firm pojawiających się na Podkarpaciu, specjalizujących się w tego typu 

pracach.  

Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń w sprawie jedynie zamiaru odbioru odpadu zawie-

rającego azbest, można wysnuć wniosek, że znaczna część prac polegających na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest na terenie województwa podkarpackiego w 2020 roku mogła 

być wykonana bez powiadomienia Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie. Można więc 

przypuszczać, że prace te prowadzone były w sposób niezgodny z przepisami, czyli zagra-

żający zarówno osobom wykonującym te prace, osobom postronnym (mieszkańcom, użyt-

kownikom obiektów), jak i środowisku.  

 

W 2020 r., w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie prowadzone były również 

działania promocyjno-prewencyjne skierowane do sektora budowlanego. Od 2010 roku dzia-

ła ogólnopolskie Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, którego celem jest 
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wyeliminowanie wypadków z placów budów. Inicjatywę wspiera m.in. Państwowa Inspekcja 

Pracy. Obecnie należy do niego trzynaście firm – liderów na polskim rynku budowlanym oraz 

trzech członków zrzeszonych. To właśnie współpraca z firmami z Porozumienia jest obecnie 

przodującym działaniem promocyjno-prewencyjnym. Realizowany w 2020 roku program in-

formacyjno-edukacyjny „Budowa STOP wypadkom” opiera się na rotacyjnej współpracy 

z sygnatariuszami Porozumienia. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rze-

szowie wspólnie z przedstawicielami wyznaczonego sygnatariusza w ramach „Tygodnia 

bezpieczeństwa” przeprowadzili cykl siedmiu szkoleń dla podwykonawców na budowach 

realizowanych na terenie Podkarpacia.     

 

Ze względu na liczbę i rodzaj zagrożeń, w tym wypadkowych, branża budowlana bę-

dzie pod stałym nadzorem PIP również w latach kolejnych. Będą do niej nadal kierowane 

zarówno działania kontrolne jak i promocyjno-prewencyjne. Dotychczasowa praktyka wska-

zuje bowiem, że połączone działania są najskuteczniejsze. 

 

Rzetelna i obiektywna ocena stanu bezpieczeństwa pracy w budownictwie na terenie 

Podkarpacia, w dobie panującej pandemii, jest bardzo trudna. Z jednej strony ograniczenia 

i obostrzenia w całej gospodarce, w tym również w procesie przygotowania inwestycji (ogra-

niczenia pracy urzędów i banków - trudności w uzyskaniu decyzji i środków), a z drugiej in-

formacje statystyczne o oddaniu większej niż w ubiegłym roku liczby mieszkań. Niewątpliwie 

sytuacja epidemiczna i spowolnienie gospodarki miało również wpływ na budownictwo, 

w tym również na warunki pracy. Obiektywnie budownictwo jako gałąź gospodarki chyba 

najlepiej przechodzi obecny trudny okres ze względu na niewstrzymanie prac, jednak ograni-

czenie liczby inwestycji do mieszkalnictwa zbiorowego i infrastruktury drogowej spowodowa-

ło jeszcze większą konkurencję na rynku, a co za tym idzie również dumping cen usług. Po-

zostaje nadzieja, iż kolejny 2021 r. pozwoli powrócić gospodarce, w tym budownictwu, na 

właściwe tory. Biorąc pod uwagę, iż szeroko pojęte budownictwo może być elementem 

wzrostu ekonomicznego i źródłem pobudzenia gospodarki, należy oczekiwać nasilenia dzia-

łalności inwestycyjnej i budowlanej. Oczekując szybkich efektów gospodarczych, nie można 

jednak zapomnieć o bezpieczeństwie osób pracujących w całym sektorze budowlanym.  

 

Poniżej na fotografiach przedstawiono kilka rażących przykładów nieprawidłowości 

ujawnionych przez inspektorów pracy w czasie kontroli budów w roku 2020. 
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Fot.1. 

 
Fot.2. 

Fot. 1 i 2. Przykłady nieprawidłowego posadowienia rusztowań 
 

 
Fot.3 

 
Fot.4 

Fot. 3 i 4. Przykłady stosowania uszkodzonych przewodów do zasilania urządzeń na budowie 
 

 
Fot.5 Rusztowanie drewniane wykonane bez 

projektu indywidualnego 
 

 
Fot.6 

Fot. 5 i 6. Wykonywanie prac na wysokości na rusztowaniach zmontowanych w sposób nieprawidło-
wy, bez zabezpieczenia osób wykonujących pracę przed możliwością upadku z wysokości 
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Fot. 7. Prowizoryczny pomost roboczy ustawiony 
pomiędzy dwoma rusztowaniami, składający się 

z jednej luźno położonej deski 
 

 
Fot. 8. Wykonywanie pracy na wysokości na rusz-
towaniach na dwóch poziomach bez zachowania 
właściwych odstępów. Rusztowanie nie wyposa-
żone w wymagane elementy - poręcze ochronne 

 

 
Fot. 9. Przykład niewłaściwego skladowania 
kostki brukowej w klinie odłamu naturalnego. 

Wykop bez zabezpieczeń ścian przed 
osunięciem 

 

 
Fot. 10. Przykład nieprawidłowo wykonanego 
wykopu. W klinie odłamu naturalnego gruntu 

składowany urobek 

 
Fot. 11. 

 
Fot. 12. Przystawna drabina aluminiowa wykorzy-
stywana jako dojście do stanowisk pracy na wy-
sokości powyżej 4 m - brak zabezpieczeń przed 
możliwością upadku z wysokości pracownika ko-

rzystającego z urządzenia 

Fot. 11 i 12. Osoby wykonujące prace nie zostały zabezpieczone przed upadkiem z wysokości, nie 
stosowały hełmów ochronnych 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020  

   

 

107 

 

 

 
Fot. 13. Brak balustrad ochronnych od we-

wnętrznej strony rusztowania. Niezabezpieczone 
przejście pomiędzy podestami dwóch prostopa-
dle ustawionych do siebie kolumn rusztowania 

 
Fot. 14. Prace murarskie komina, wykonywane  

z podestu roboczego ustawionego na dwóch ko-
lumnach rusztowania warszawskiego. Brak balu-

strad ochronnych 
 

 
Fot. 15. Wykonywanie deskowania wieńca żelbe-

towego przy krawędzi stropu. Pracownicy bez 
zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 

 
 

 
Fot. 16. Niekompletne rusztowanie systemowe - 
brak prawidłowych balustrad ochronnych zabez-

pieczających przed możliwością upadku  
z wysokości (desek krawężnikowych) 

  

 
Fot. 18. Brak odpowiedniego zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem, brak odpowiedniego 

zejścia i wyjścia z wykopu, brak zabezpieczenia wystających z fundamentu prętów zbrojeniowych 
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3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania niepełno-

sprawnych  

 

 

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zmianami z 2020 r. poz. 875)oraz prawa pracy, 

w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także (w uzasadnionych przypadkach) 

legalności zatrudnienia w stosunku do osób niepełnosprawnych, podejmujących pracę i pra-

cujących w zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej oraz zakładach 

nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie, 

a organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w trybie art. 26 ust. 6 lub 

art. 26e ust. 5 ustawy. Kontrolowano także warunki pracy osób niepełnosprawnych ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zatrudnionych w zakładach 

niezapewniających warunków pracy chronionej, w tym w zakładach które utraciły (zrezygno-

wały ze statusu zpch lub zaz) oraz osób, których stanowiska pracy podlegały ocenie PIP na 

podstawie art. 26 ust. 6 lub art. 26e ust. 5 ustawy w latach ubiegłych i nie upłynął okres, na 

jaki zawarto umowę ze starostą. 

 

Na terenie województwa podkarpackiego – wg stanu na dzień 31.01.2021 r. – funk-

cjonowało 69 zakładów pracy chronionej, w tym 7 spółdzielni, oraz 13 zakładów aktywności 

zawodowej.  

W roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili:  

 23 kontrole w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej,  

 jedną kontrolę w zakładzie ubiegającym się o nadanie statusu zpch,  

 5 kontroli w zakładach pracy chronionej ubiegających się o rozszerzenie statusu na inne 

obiekty lub pomieszczenia,  

 8 kontroli w zakładach posiadających status zpch, organizujących stanowiska pracy dla 

osób niepełnosprawnych,  

 7 kontroli w zakładach aktywności zawodowej,  

 jedną kontrolę w zakładzie ubiegającym się o przyznanie statusu zaz,  

 6 kontroli w zakładach posiadających status zaz i ubiegających się o rozszerzenie statu-

su na inne obiekty lub pomieszczenia,  

 52 kontrole w zakładach nie będących zakładami pracy chronionej i nie ubiegających się 

o status, a przystosowujących stanowiska pracy dla osób niepełno-sprawnych (w trybie 
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art. 26 ust. 6 lub 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-

niu osób niepełnosprawnych),  

 6 kontroli warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warun-

ków pracy chronionej, w tym w zakładach, które utraciły/zrezygnowały 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 ja-

ki zawarto umowę ze starostą.  

 

Syntetyczne porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli w latach 2018 - 2020   

Zagadnienia objęte  
kontrolą 

Liczba kontrolowanych zakładów, 
w których stwierdzono nieprawidłowo-
ści: 
A. zakłady pracy chronionej i zakłady 

aktywności zawodowej  
B. zakłady ubiegające się o status i przy-

stosowujące miejsca pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Uwagi 

 2020 2019 2018 

- eksploatacja instalacji 
i urządzeń elektrycz-
nych 

A 
B 

12 
11 

9 
11 

7 
15 

brak lub niewłaściwe zabez-
pieczenie instalacji 
i urządzeń energetycznych, 
brak pomiarów skuteczności 
działania ochrony przeciwpo-
rażeniowej 

- maszyny i urządzenia 
A 
B 

8 
14 

14 
13 

15 
10 

brak właściwych zabezpie-
czeń elementów niebez-
piecznych, nieprawidłowości 
dotyczące elementów ste-
rowniczych maszyn, brak 
instrukcji bhp obsługi maszyn 

- stanowiska pracy 
A 
B 

 
6 
2 
 

8 
5 

7 
5 

niewłaściwa organizacja i 
wyposażenie stanowisk pra-
cy (niesprawne siedziska, 
niewłaściwe szerokości dojść 
do stanowisk pracy, brak 
ładu i porządku)  

- budynki i pomieszcze-
nia pracy 

A 
B 

11 
0 

6 
2 

5 
2 

niewłaściwy stan techniczny 
podłóg, drzwi i okien 

- bariery architektoniczne 
A 
B 

11 
9 

10 
6 

 
15 
7 
 

występowanie progów 
i różnic poziomów w ciągach 
komunikacyjnych, pomiesz-
czeniach higienicznosanitar-
nych i pomieszczeniach pra-
cy, brak zabezpieczenia lub 
oznakowania miejsc niebez-
piecznych 
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- pomieszczenia higie-
nicznosanitarne 

A 
B 

10 
13 

12 
9 

13 
13 

niewłaściwe wyposażenie 
pomieszczeń higienicznosa-
nitarnych, niewłaściwy stan 
techniczny pomieszczeń i 
urządzeń higienicznosanitar-
nych, nieprzystosowanie 
pomieszczeń higienicznosa-
nitarnych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

- oświetlenie pomiesz-
czeń pracy (światłem 
dziennym i elektrycz-
nym) 

A 
B 

0 
0 

2 
4 

 
1 
7 
 

brak pomiarów natężenia 
oświetlenia 

- wymiana powietrza 
w pomieszczeniach 
pracy, a także instala-
cja wychwytująca 
i odprowadzająca pary, 
gazy i pyły z miejsca 
ich powstania 

A 
B 

2 
1 

1 
0 

3 
1 

brak lub niewłaściwa wymia-
na powietrza 

- praca w godzinach nad-
liczbowych 

A 1 
 
3 
 

1 
praca powyżej dopuszczalnej 
liczby godzin, określonej 
przepisami prawa 

- urlopy A 7 10 11 

zaległe urlopy wypoczynko-
we, udzielanie urlopów wy-
poczynkowych z częściach, 
z których żadna nie obejmo-
wała 14 kolejnych dni kalen-
darzowych 

- wynagrodzenie A 4 2 1 

niewypłacenie wynagrodze-
nia za pracę, nieterminowa 
wypłata wynagrodzenia za 
pracę, niewypłacenie wyna-
grodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych 

- szkolenie w zakresie 
bhp 

A 11 12 8 

brak szkoleń, głównie instruk-
taży stanowiskowych oraz 
szkoleń okresowych w dzie-
dzinie bhp 

- badania lekarskie 
wstępne, okresowe 
i kontrolne 

A 4 6 5 
brak badań, przeprowadze-
nie badań po terminie okre-
ślonym w zaświadczeniu  

 

 

Ujawnienie porównywalnej – w stosunku do roku 2019 – liczby nieprawidłowości 

w większości badanych obszarów oraz ich skala i rodzaj świadczą o wciąż małej wiedzy pra-

codawców nt. organizacji bezpiecznej pracy pracowników niepełnosprawnych oraz niskiej 

świadomości odpowiedzialności za ich zdrowie i życie. Nieznaczna poprawa przestrzegania 

przepisów w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych związana jest głównie z sytuacją 

epidemiczną w kraju.  

W dalszym ciągu odsetek zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodo-

wej, w których ujawniono uchybienia, jest stosunkowo wysoki. Wpływ na opisaną sytuację 

mają zarówno problemy finansowe pracodawców, jak i obawa o przyszłość zakładów 
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w związku z epidemią COVID-19, co pociąga za sobą ograniczenie nakładów na cele inwe-

stycyjne (remonty i przeglądy techniczne obiektów i pomieszczeń, zakup nowych maszyn 

i urządzeń), ale także przekonanie pracodawców, że rodzaj tych uchybień nie będzie stano-

wił podstawy do odebrania uzyskanego wcześniej statusu zpch czy zaz. 

Również jeśli chodzi o zakłady ubiegające się o status zpch czy zaz lub przystosowu-

jące miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, w 2020 roku liczba tych zakładów, w któ-

rych stwierdzono naruszenia, utrzymuje się w zasadzie na podobnym poziomie jak w latach 

minionych. Stwierdzone uchybienia wynikały głównie z braku wystarczającej wiedzy w za-

kresie obowiązujących przepisów. Znaczna część stwierdzonych nieprawidłowości została 

usunięta jeszcze w trakcie trwania kontroli poprzez realizację wydanych decyzji ustnych. Po-

dyktowane to było zwłaszcza obawą pracodawców o utratę refundacji stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych.   

 

W ocenie inspektorów pracy główne przyczyny naruszeń prawa to: 

 ograniczanie dostosowania stanowisk pracy osób niepełnosprawnych wyłącznie do 

określonych formalnych wymogów prawa pracy (minimalizacja kosztów dostosowania 

stanowisk), 

 bagatelizowanie zagrożeń występujących w zakładach, zarówno przez pracodawców, 

jak i osoby sprawujące nadzór w ich imieniu,  

 niedostateczna wiedza wielu pracodawców oraz pracowników służby bhp, zwłaszcza na 

otwartym rynku pracy, na temat: wymagań przepisów prawa w zakresie przystosowania 

obiektów i pomieszczeń pracy dla potrzeb osób niepełnoprawnych, likwidacji barier ar-

chitektonicznych, właściwego wyposażania stanowisk pracy w zależności od rodzaju 

niepełnosprawności, dostosowania maszyn i urządzeń do wymagań w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym 

w zakresie m.in. czasu pracy, przerw czy należnych urlopów dodatkowych, 

 zaniedbania organizacyjne i rutynowe podchodzenie przez pracodawców i pracowników 

służb bhp do zagadnień związanych z prawną ochroną pracy oraz bezpieczeństwem 

pracy,   

 błędne przekonanie pracodawców, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się 

z koniecznością kosztownego przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk do jej 

potrzeb.   

 

Pracodawcy tłumaczyli fakt występowania nieprawidłowości głównie brakiem środków 

finansowych na remonty i modernizacje obiektów i pomieszczeń pracy oraz maszyn i urzą-

dzeń technicznych. Ponadto wskazywali na: 

 rosnące koszty pracy, które wymuszają m.in. zatrudnianie osób niepełnosprawnych bez 
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konieczności respektowania ich uprawnień, np. w zakresie czasu pracy - warunkowanie 

zatrudnienia pracownika o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności 

tylko jeżeli wyrazi zgodę na niestosowanie wobec niego przepisów art. 15 ustawy o re-

habilitacji (…), zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w godzinach nadliczbo-

wych (zamiast zatrudnienia nowych pracowników), nieudzielanie dodatkowych przerw 

w pracy oraz urlopów wypoczynkowych i dodatkowych w terminach wymaganych prze-

pisami,  

 zbyt szybko zmieniające się przepisy w zakresie prawnej ochrony pracy oraz niejasności 

interpretacyjne, brak jednolitego orzecznictwa,  

 brak jednolitych przepisów prawa pracy w zakresie organizacji stanowisk pracy w powią-

zaniu z rodzajem niepełnosprawności. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 505 

Pisemne 276 

Ustne 229 

Wnioski w wystąpieniach 191 

Polecenia 12 

Środki wychowawcze 8 

 

 

 

 

4. Bezpieczeństwo w leśnictwie 

 

 

Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pra-

cy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz – w uzasadnionych przypadkach – 

legalności zatrudnienia w zakładach usług leśnych podczas prowadzenia prac związanych 

z pozyskiwaniem i zrywką drewna.  

 

W 2020 roku inspektorzy pracy OIP w Rzeszowie przeprowadzili 22 kontrole (w tym 

trzy rekontrole) 19 zakładów usług leśnych (ZUL), wykonujących prace na rzecz nadleśnictw 

w zakresie pozyskania, zrywki i składowania drewna oraz jedną kontrolę w nadleśnictwie. 

Większość skontrolowanych zakładów usług leśnych to firmy małe. Struktura zatrud-

nienia w skontrolowanych ZUL przedstawiała się następująco: 

- od 1 do 9 pracowników – 15 zakładów, 
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- od 10 do 20 pracowników – 3 zakłady, 

- powyżej 20 pracowników – jeden zakład. 

W skontrolowanych ZUL pracowało 119 osób, w tym 108 pracowników (w tym jedna 

kobieta) oraz 6 podmiotów prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Przy pra-

cach leśnych pracowało 107 osób, w tym 93 pracowników (w tym jedna kobieta). 

W skontrolowanym nadleśnictwie pracę wykonywało 54 pracowników, w tym 11 ko-

biet. 

 

W latach 2018 - 2020 w podmiotach objętych czynnościami kontrolnymi doszło w su-

mie do siedmiu wypadków przy pracy. 

 

 Analiza wypadków za 2018, 2019 i 2020 r. 

Rok zaistnienia 
wypadku 

Podstawa świad-
czenia pracy 

Liczba poszkodowanych w wypadku 

ogółem 
w tym 

śmiertelnych ciężkich lekkich 

2018 

Umowa o pracę 1 0 0 1 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

2019 

Umowa o pracę 1 0 0 1 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

2020* 
Umowa o pracę 5 2 2 1 

Inna podstawa 
świadczenia pracy 

0 0 0 0 

*liczba wypadków przy pracy do dnia kontroli 

 

Stan usprzętowienia kontrolowanych firm był zróżnicowany. Większość zakładów 

usług leśnych eksploatowała ciągniki rolnicze, dostosowane we własnym zakresie do prac 

w lesie, sześć podmiotów dysponowało skiderami leśnymi typ LKT 80 lub 81 oraz Kockumus, 

pięć podmiotów eksploatowało forwardery służące do transportu drewna oraz harwestery 

służące do ścinki drzew. Poza tym bazowały na podstawowym sprzęcie niezbędnym do wy-

konywania prac leśnych: do pozyskiwania drewna używano pilarek spalinowych producen-

tów: Husqvarna, Stihl, Makita, a zrywkę wykonywano przy użyciu przyczep samozaładow-

czych z zamontowanymi żurawiami hydraulicznymi oraz ciągników rolniczych w mniejszym 

lub większym stopniu dostosowanych do celów gospodarki leśnej (okratowanie tylnej i bocz-

nych szyb, orurowanie kabin, wzmocnione opony, łańcuchy na kołach, zwolnice na przekład-

niach, 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 capiny.  
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Jako metodę pozyskiwania drewna stosowano głównie ścinkę jednoosobową lub 

dwuosobową (z udziałem pomocnika).  

Zrywka i układanie drewna stosowego i wielkowymiarowego prowadzona była przy 

użyciu ciągników rolniczych przystosowanych do tego celu, typów: Ursus C360P, MTZ-82, 

Massey-Fergusson, Renault Ceres, Valmet, Valtra, Landini, bądź specjalistycznych ciągni-

ków leśnych typu LKT 80, LKT 81T, LKT 81S. 

W ostatnich latach można zauważyć dosyć znaczące zwiększenie zainteresowania 

właścicieli ZUL zakupem maszyn i urządzeń specjalistycznych, np. przyczep zrywkowych 

z mechanicznym załadunkiem (HDS). 

 

Nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli zobrazowano w poniższej tabeli. 

  

Zagadnienie 
BRAK NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
pracowników 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
pracowników 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 

Szkolenia bhp wstępne pracowników - 
instruktaż ogólny 

2 2 2 23 

Szkolenia bhp wstępne pracowników - 
instruktaż stanowiskowy 

1 4 0 0 

Szkolenia bhp pracowników okresowe 2 2 4 21 

Szkolenia bhp pracodawców 2 2 0 0 

Badania lekarskie pracowników - okre-
sowe 

1 1 3 15 

Kwalifikacje pracowników 1 1 0 0 

Wyposażenie pracowników w odzież 
i obuwie robocze 

0 0 2 8 

Stosowanie przez pracowników odzie-
ży i obuwia roboczego 

3 7 2 8 

Wyposażenie  pracowników w środki 
ochrony indywidualnej 

0 0 4 10 

Stosowanie przez pracowników środ-
ków ochrony indywidualnej 

5 7 4 29 

Ocena ryzyka zawodowego 11 38 4 19 

Służba bhp 0 0 2 2 

Posiłki i napoje 2 24 0 0 

Pranie odzieży roboczej lub wypłaca-
nie ekwiwalentu za tę czynność 

0 0 2 9 

BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKACH PRACY I W TRAKCIE PRACY 

Prace szczególnie niebezpieczne 7 50 0 0 

Instrukcje bezpiecznego wykonywania 
pracy 

11 45 0 0 

Stosowanie bezpiecznych technik pra-
cy /ścinka drzew pilarkami/ 

2 22 0 0 

Zapewnienie bezpiecznej organizacji 
stanowisk pracy przy ścince drzew 
pilarkami 

2 11 0 0 

Stan techniczny maszyn i urządzeń 6 40 0 0 
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Skala nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli w 2020 roku świadczy o nadal 

niezadawalającym stanie przestrzegania przepisów bhp przez pracodawców prowadzących 

prace z zakresu gospodarki leśnej.  

Ujawniono szereg naruszeń, w tym głównie: 

- niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej lub używanie nie-

sprawnych środków, nieużywanie odzieży i obuwia roboczego,  

- niedokonanie oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnienie w ocenie zagrożeń przy 

ręcznych pracach transportowych oraz zagrożeń ze strony czynników biologicznych,  

- dopuszczanie pracowników, jak również osób świadczących pracę na innej podstawie 

niż stosunek pracy, do pracy bez badań lekarskich oraz szkoleń w zakresie bhp,  

- niewykonywanie zadań przez służbę bhp,  

- brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac,  

- stosowanie niedozwolonych technik ścinki drzew, nieprawidłowe postępowanie z drze-

wami zawieszonymi, wykonywanie pracy pod drzewami zawieszonymi,  

- eksploatowanie niesprawnych technicznie pilarek spalinowych i ciągników zrywkowych,  

- brak profilaktyki zdrowotnej (badań przesiewowych w kierunku boreliozy i szczepień 

przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu),  

- brak instrukcji obsługiwanych maszyn,  

- nieudostępnianie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podsta-

wowych prac z zakresu gospodarki leśnej (wprowadzonej zarządzeniem Nr 36 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z dn. 20 kwietnia 2012 r.),  

- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych.  

 

Powyższe to najistotniejsze problemy, jakie nadal występują w tej branży i wymagają 

dalszych, jeszcze bardziej intensywnych działań kontrolnych ze strony inspektorów pracy.  

 

Decyzje UDT zezwalające na eksploa-
tację  

3 3 0 0 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

Pierwsza pomoc przedlekarska 5 23 0 0 

Badania przesiewowe - borelioza 20 119 - - 

Szczepienia ochronne KZM 20 119 - - 

OBOWIĄZKI STRON UMÓW CYWILNOPRRAWNYCH I OSÓB SAMOZATRUDNIONYCH  
W ZAKRESIE BHP 

Badania lekarskie 4 4 0 0 

Kwalifikacje (pilarki/ żurawie) 0 0 1 1 

Stosowanie środków ochrony indywi-
dualnej 

0 0 1 1 
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Elementem negatywnie oddziałowującym na stan bezpieczeństwa pracy jest krótko-

terminowość umów zawieranych na wykonywanie prac leśnych, co nie zachęca do inwesto-

wania w sprzęt specjalistyczny oraz infrastrukturę związaną z ochroną pracy. Potwierdze-

niem tej tezy jest fakt, że żaden z kontrolowanych zakładów nie posiadał umowy długotermi-

nowej. Wszystkie umowy z nadleśnictwami podpisane były tylko na rok bieżący.  

 

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 systematycznym od-

pływie pracowników doświadczonych, którzy umiejętności nabyli w czasie pracy w La-

sach Państwowych, brak odpowiedniego przygotowania zawodowego pracowników i ich 

duża rotacja,  

- brak stabilizacji i pewności współpracy z nadleśnictwami (roczne kontrakty ograniczają 

rozwój firm leśnych i uniemożliwiają inwestowanie w wykwalifikowany personel oraz pro-

fesjonalny sprzęt),  

- nieuczciwa konkurencja (nieuczciwe podmioty nastawione wyłącznie na łatwy zysk ofe-

rują konkurencyjne ceny, nie dysponują własnymi pracownikami i własnym sprzętem 

zmechanizowanym, a po wygranych przetargach zawierają umowy z podwykonawcami, 

nie zapewniając im żadnej pomocy prawnej lub technicznej),  

- uzależnienie prac od warunków atmosferycznych,  

- brak ciągłości prac (okresowe wstrzymywanie pozyskiwania drewna w związku z trudno-

ściami z jego sprzedażą i późniejszy wzrost zapotrzebowania na surowiec).  

 

Natomiast wg inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa to:  

- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac (osoby nadzoru technicznego z wy-

kształceniem leśnym wymieniane są w ofertach przetargowych pro forma, ponieważ 

w rzeczywistości, po rozstrzygniętych przetargach, umowy zawarte z tymi osobami są 

natychmiast rozwiązywane),  

- brak dostatecznej wiedzy pracodawców i przedsiębiorców w zakresie obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń zawodowych, szczególnie 

w małych zakładach, 

- brak lub bardzo niski poziom szkoleń pracowników w zakresie bhp, przeprowadzanych 

przez przypadkowe „firmy w teczce”, nie posiadające wiedzy w zakresie gospodarki le-

śnej,  

- lekceważenie zagrożeń przez pracowników, brak prawidłowych nawyków bezpiecznego 

wykonywania prac,  
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- 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 przesiewowymi 

w kierunku boreliozy oraz szczepieniami ochronnymi przeciwko kleszczowemu zapale-

niu mózgu,  

- niekorzystne uwarunkowania obowiązujące przy zlecaniu prac – podstawowym kryte-

rium 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 zatrudnienia 

(zatrudnianie przypadkowych pracowników, bez przygotowania zawodowego, na bardzo 

krótkie okresy trwania zatrudnienia, za minimalne wynagrodzenie – w kontrolowanych 

zakładach większość zatrudnionych pracowała nie dłużej niż 12 miesięcy).  

 

Przykłady ujawnionych nieprawidłowości przedstawiają poniższe zdjęcia: 

 

 
Brak osłon bocznych silnika skidera 

 
Nieprawidłowa krata zabezpieczająca operatora 

skidera 
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Nieprawidłowe połączenie łańcuchów założonych 
na wciągarce zamontowanej na skiderze LKT 80 

Nieprawidłowo ścięty buk, brak zawiasy 

 
 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 131 

Pisemne 98 

Ustne 33 

Wstrzymanie prac 1 

Zakaz wykonywania prac 1 

Skierowanie do innych prac 
Liczba decyzji 5 

Liczba pracowników 7 

Wnioski w wystąpieniach 28 

Mandaty karne 
Liczba ogółem 1 

Łączna wysokość grzywien  1.100 zł 

Środki wychowawcze 9 
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5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach eksploatujących 

instalacje chłodnicze 

 

 

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji instalacji amoniakalnej. 

 

W 2020 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w ramach 

realizacji tematu własnego przeprowadzili cztery kontrole w podmiotach eksploatujących in-

stalacje chłodnicze. Ocenie poddano całokształt zagadnień związanych z obsługą instalacji 

chłodniczej, tj. przygotowanie pracowników do pracy, funkcjonowanie zakładowych syste-

mów ratownictwa chemicznego, stan instalacji, warunki pracy w maszynowni chłodniczej, 

wewnątrzzakładową dokumentację z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz wy-

posażenie w środki ochrony indywidualnej. 

 

Czynnościami kontrolnymi objęto zakłady branży spożywczej istniejące od parudzie-

sięciu lat: trzy zakłady duże (zatrudniające od 70 do 230 pracowników) i jeden wielki (zatrud-

niający ponad 800 pracowników), stosujące amoniak jako czynnik chłodniczy. Ilość środka 

chłodniczego w instalacjach wahała się między 0,25 a 40 Mg. 

 

Ponad połowa ujawnionych podczas kontroli uchybień dotyczyła dokumentacji we-

wnątrzzakładowej z zakresu bhp. We wszystkich zakładach stwierdzono nieprawidłowości 

związane z oceną ryzyka zawodowego – nie uwzględniono w niej specyficznych właściwości 

amoniaku. W trzech zakładach nie opracowano instrukcji stosowania środków ochrony indy-

widualnej i nie określono warunków ich stosowania.  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w najmniejszym z kontrolowanych zakładów, 

tj. mleczarni, w której stosowano stosunkową małą ilość amoniaku (0,25-0,3 Mg). W toku 

kontroli ujawniono ślady zawilgocenia i odpadające powłoki malarskie na ścianach i suficie 

pomieszczenia maszynowni, mocno skorodowany skraplacz, ślady korozji na rurociągach 

amoniaku w maszynowni, a także nieaktualny schemat instalacji chłodniczej. Stwierdzono 

również brak pryszniców bezpieczeństwa do obmycia ciała i oczu pracowników w przypadku 

oblania środkiem żrącym oraz brak możliwości przyłączenia prądownicy do węża gaśnicze-

go. Ponadto pracownicy zajmujący się bezpośrednio obsługą instalacji nie zostali przeszko-

leni w zakresie ratownictwa chemicznego i pierwszej pomocy.   
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Na pozytywną ocenę zasługuje to, że w zakładach opracowano procedury postępo-

wania na wypadek awarii, wszyscy wykonujący prace zostali przeszkoleni w dziedzinie bhp, 

posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowa-

nym stanowisku i stosowne kwalifikacje uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń, zostali 

wyposażeni w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej niezbędne podczas ob-

sługi instalacji chłodniczej oraz ewentualnego usuwania awarii i ćwiczeń zakładowej drużyny 

ratownictwa chemicznego. 

 

Na 2020 r. zaplanowano dziesięć kontroli, jednak ze względu na sytuację epidemicz-

ną zostały przeprowadzone tylko cztery. Porównując jednak wyniki obecnych kontroli do kon-

troli przeprowadzonych prawie dekadę temu, da się zauważyć znaczącą poprawę - w 2011 

roku ujawniono bardzo liczne nieprawidłowości. Temat będzie więc kontynuowany w roku 

2021, również dlatego, że obecnie kontrolą objęto tylko zakłady produkcyjne, a należy ocenić 

przestrzeganie bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji instalacji amoniakalnych także 

w innych branżach, np. w chłodniach świadczących tylko usługi  przechowywania towarów, 

tym bardziej, że w Polsce zdarzały się awarie tej instalacji.  

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 22 

Pisemne 21 

Ustne 1 

Wnioski w wystąpieniach 2 

 

 

 

 

6. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym 

 

 

Celem działań kontrolnych było ograniczenie zagrożeń wypadkowych przy eksploata-

cji wózków jezdniowych z napędem silnikowym poprzez dostosowanie warunków pracy do 

przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silniko-

wym (Dz.U. z 2020 r. poz. 852) oraz dokonanie analizy wypadków przy pracy z udziałem 

wózków jezdniowych. 
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W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 16 kontroli w 16 zakła-

dach pracy następujących branż: produkcja (7 zakładów), sprzedaż detaliczna (4 zakłady), 

transport drogowy towarów i działalność usługowa wspomagająca transport (2 zakłady), gór-

nictwo i wydobywanie, dostawa wody, budownictwo (po jednym zakładzie). 

Wg indeksów zatrudnienia kontrole przeprowadzono: 

- w dwóch zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 

- w dziewięciu zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

- w czterech zakładach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

- w jednym zakładzie zatrudniającym powyżej 250 pracowników. 

Łącznie w skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 1.156 pracowników.  

Czynnościami kontrolnymi objęto 78 operatorów wózków.  

Oceniono stan techniczny 37 wózków. 

 

Tabela 1. Kwalifikacje pracowników 

Kwalifikacje pracowników 
Liczba pracowni-
ków poddanych 

kontroli 

Liczba pracowników, 
w stosunku do których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uprawnienie do obsługi wózków z mechanicznym na-
pędem podnoszenia - na podstawie § 4 ust. 1 rozpo-
rządzenia MRiF z dnia 15 grudnia 2017 r. 

28 0 

Uprawnienie do obsługi pozostałych wózków jezdnio-
wych - na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia MRiF 
z dnia 15 grudnia 2017 r. 

 0 0 

Uprawnienie na podstawie § 18 rozporządzenia MRiF 
z dnia 15 grudnia 2017 r. - imienne zezwolenia 

50 3 

  

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych związanych z realizacją tematu in-

spektorzy pracy ujawnili: 

- niewłaściwy stan techniczny siedemnastu wózków jezdniowych z mechanicznym napę-

dem podnoszenia (uszkodzone oświetlenie, niesprawne sygnały dźwiękowe, wyeksploa-

towane ogumienie, brak wymaganych oznaczeń (naklejek), wycieki z instalacji hydrau-

licznych) oraz nieodnotowanie stanu wózka podnośnikowego w dokumentach eksploat-

acyjnych, 

- niepoinformowanie operatora wózka, przed dopuszczeniem do pracy, o odpowiednich 

instrukcjach i ocenie ryzyka zawodowego na zajmowanym stanowisku pracy, 

- nieopracowanie szczegółowego wykazu prac, które stwarzają możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami pa-

nującymi w miejscu transportu, 

- nieprzeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi, 

http://lex.pip.gov.pl/%23/document/18673325/2019-10-14?unitId=par(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.pip.gov.pl/%23/document/18673325/2019-10-14?unitId=par(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.pip.gov.pl/%23/document/18673325/2019-10-14?unitId=par(4)&cm=DOCUMENT
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- dopuszczanie do wykonywania pracy trzech operatorów wózków podnośnikowych nie-

posiadających właściwych kwalifikacji. 

 

W dwóch przypadkach skierowano zawiadomienia do UDT o eksploatowaniu wózków 

jezdniowych bez wymaganych decyzji. 

 

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzono analizę wypadkowości w latach 

2017 - 2019. 

 

Tabela 2. Informacja o wypadkach 

Rok 

Liczba wypadków Liczba poszkodowanych 

ogółem z udziałem wózków ogółem 

z udziałem wózków 

skutek wypadek 
zbiorowy śmiertelny ciężki 

2017 5 0 5 0 0 0 

2018 8 0 8 0 0 0 

2019 9 1 9 0 0 0 

 

W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono, by w zakładach doszło do wypad-

ków ciężkich lub śmiertelnych z udziałem wózków jezdniowych.   

 Do wypadku lekkiego doszło w magazynie firmy logistycznej.  

 Firma zewnętrzna myła linie wyznaczające w magazynie poszczególne obszary poru-

szania się. Zostały one spryskane środkiem, który miał ułatwić usunięcie zabrudzeń bez 

uszkodzenia linii. W tym czasie przez magazyn przejeżdżał wózek widłowy, który najechał na 

linie i wpadł w poślizg. Operator stracił panowanie nad wózkiem, który zboczył z toru jazdy  

i uderzył widłami o słup nośny podtrzymujący konstrukcję hali magazynowej. W efekcie tego 

wydarzenia kierowca wózka uderzył klatką piersiową o kierownicę, a następnie wypadł 

z wózka. 

Pracodawca powołał zespół powypadkowy we właściwym składzie, który dokonał 

ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy w wymaganym terminie. Poszkodowa-

nego zapoznano z protokołem powypadkowym, do którego nie wniósł zastrzeżeń.  

Wg zespołu powypadkowego wydarzeniem powodującym uraz było uderzenie przez 

poszkodowanego w kierownicę prowadzonego wózka na skutek zderzenia się ze stacjonar-

ną przeszkodą – zderzenie nastąpiło na skutek utraty kontroli nad wózkiem, spowodowanej 

wpadnięciem w poślizg. Przyczyną zdarzenia było niewydzielenie strefy mycia przez firmę 

zewnętrzną (brak ograniczenia strefy pracy), najechanie kołem napędowym skrętnym na linie 

wyznaczającą rozdzielenie ścieżki pieszej od drogi transportowej, brak stosowania biodro-

wego pasa bezpieczeństwa oraz prędkość. Jako wnioski i zalecenia profilaktyczne zapropo-

nowano: omówienie zdarzenia na szkoleniach w dziedzinie BHP, wprowadzenie do stoso-
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wania zasad dotyczących rozgraniczenia pracy w trakcie procesu czyszczenia oznaczeń 

poziomych wyznaczających organizację ruchu, nadzór nad stosowaniem środków zabezpie-

czających pracownika (pasy bezpieczeństwa) oraz weryfikację ustawień prędkości na wóz-

kach jezdniowych użytkowanych na magazynie. 

Inspektor pracy nie wniósł uwag do treści protokołu powypadkowego. 

 

W ocenie pracodawców przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były: 

- brak wiedzy o przepisie definiującym kwalifikacje do obsługi wózków podnośnikowych 

z mechanicznym napędem podnoszenia, 

- brak świadomości zmieniających się przepisów oraz przekonanie, że jeżeli pracownik 

jest zatrudniony, np. na stanowisku magazyniera, a obsługuje wózek jezdniowy, to nie 

jest konieczny dodatkowy instruktaż stanowiskowy związany z obsługą wózka oraz ba-

danie lekarskie uwzględniające obsługę wózka, 

- niekiedy brak środków finansowych na modernizację wyposażenia technicznego (na-

prawę eksploatowanych wózków czy zakup nowych), 

- lekceważenie przez pracowników operatorów wózków obowiązku informowania odpo-

wiednich służb o usterkach stwierdzonych w trakcie eksploatacji.  

W ocenie inspektorów pracy najczęstsze przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

to: 

- zaniedbania organizacyjno-techniczne będące konsekwencją nieznajomości lub lekce-

ważenia przez pracodawców oraz służby techniczne podstawowych przepisów i zasad 

bhp, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 

grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 852), 

- niedostosowywanie zakładowych źródeł prawa do obowiązujących przepisów oraz nie-

przywiązywanie należytej uwagi do opracowywania podstawowych dokumentów zakła-

dowych, takich jak: programy szkoleń w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego, in-

strukcje określające bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż większość pracodawców dostosowała 

się do zmiany przepisów dotyczących uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi wózków podno-

śnikowych i zatrudniając pracowników po dniu 10.08.2018 r. na stanowisku operatora wózka 

podnośnikowego wymagała posiadania stosownych uprawnień. Tylko 4% skontrolowanych 

operatorów dopuszczono do obsługi wózków podnośnikowych bez odpowiednich kwalifikacji. 

Pracodawcy ci zasłaniali się niewiedzą o zmianie przepisu. Nieliczne stwierdzone w tym za-

kresie nieprawidłowości dowodzą, że zmiana obowiązujących w tym zakresie regulacji jest 

pracodawcom znana. 
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Przeprowadzone kontrole ujawniły wprawdzie drobne, ale liczne usterki w zakresie 

stanu technicznego eksploatowanych wózków z mechanicznym napędem podnoszenia, (np. 

niesprawne oświetlenie, sygnał dźwiękowy, zużyte ogumienie), które miały istotny wpływ na 

bezpieczeństwo pracy, jak również brak okresowych przeglądów konserwacyjnych lub nie-

prowadzenie stosownej dokumentacji. Podkreślić należy, że uchybienia te dotyczyły prawie 

połowy skontrolowanych wózków. Wykazane nieprawidłowości mogą wynikać z braku dosta-

tecznego nadzoru nad eksploatowanym sprzętem lub braku środków finansowych na usu-

nięcie stwierdzonych usterek i mogą się okazać znaczące dla bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy. 

 

Wyniki kontroli ujawniły nierzetelne podejście do przygotowania pracowników do wy-

konywania pracy jako operatorów wózków podnośnikowych, tzn. pracodawcy zaniedbali 

opracowanie stosowanych instrukcji i procedur wynikających z § 6 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 852), jak 

również nie uwzględnili zagrożeń w ocenie ryzyka zawodowego i nie poinformowali o obo-

wiązujących procedurach zainteresowanych pracowników. Takie „luźne” podejście do istot-

nych kwestii bezpieczeństwa może przekładać się na zwiększenie zagrożenia wypadkowego 

podczas pracy z użyciem wózka podnośnikowego. 

 

Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 78 

Pisemne 56 

Ustne 22 

Wnioski w wystąpieniach 5 

Środki wychowawcze/wykroczenia 3/6 

 

 

 

 

7. Opieka zdrowotna – przestrzeganie przepisów prawa pracy, 

w tym bhp  

 

 

Celem kontroli była diagnoza stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w podmiotach leczniczych i osiągnięcie poprawy 

w tym zakresie. 
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Kontrolami objęto cztery podmioty lecznicze o różnej wielkości i zróżnicowanym cha-

rakterze świadczonych usług.  

W żadnym nie stosowano w procedurach leczniczych leków antymitotycznych. 

 

Skontrolowany  

podmiot leczniczy 
Charakterystyka 

Liczba  

zatrudnionych 

pracowników 

Liczba  

zatrudnionych 

kobiet 

szpital powiatowy 

- udziela całodobowych świadczeń 
zdrowotnych 

- posiada w strukturze organizacyjnej 
standardowe i specjalistyczne pracow-
nie diagnostyki medycznej, np. anality-
ki, serologii, cytologii, mikrobiologii, to-
mografii komputerowej, diagnostyki rtg, 
rezonansu magnetycznego 

820 677 

centrum krwiodaw-

stwa i krwiolecznic-

twa 

- funkcjonuje całodobowo, ale świadczeń 
zdrowotnych w zakresie krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa udziela ambulatoryj-
nie 

- posiada w strukturze organizacyjnej 
standardowe i specjalistyczne pracow-
nie analityki medycznej 

218 179 

gabinet  

stomatologiczny 

- udziela ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych  

- posiada w strukturze organizacyjnej 
standardowe i specjalistyczne gabinety 
stomatologiczne w zakresie stomatolo-
gii zachowawczej i estetycznej 

9 0 

przychodnia  

stomatologiczna 

- udziela ambulatoryjnych świadczeń 
zdrowotnych 

- posiada w strukturze organizacyjnej 
standardowe i specjalistyczne gabinety 
stomatologiczne w zakresie stomatolo-
gii zachowawczej i estetycznej 

3 3 

Razem 1050 859 

 

 

 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 

 

 
 
 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy: 
Liczba wy-

padków przy 
pracy zwią-

zanych      
z zakłuciem, 
skaleczeniem 
jako zranie-

niem (ekspo-
zycja na 

czynniki bio-
logiczne) 

Liczba zdarzeń 
związanych  
z zakłuciem, 
skaleczeniem 

jako zranieniem 
(ekspozycja na 
czynniki biolo-

giczne), dla 
których nie 

przeprowadzono 
postępowania 
wypadkowego 

Zatrudnienie 
na koniec 

roku 

O
g
ó
łe

m
 

w tym: 

ś
m

ie
rt

e
ln

e
 

c
ię

ż
k
ie

 

z
b
io

ro
w

e
 

le
k
k
ie

 

2017 24 0 0 0 24 1 7 1108 

2018 14 0 0 0 14 0 16 1047 

2019 12 0 0 0 12 0 5 1032 
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Czynności kontrolne wykazały niepowołanie w 28 przypadkach zespołu powypadko-

wego w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy polegającego na zakłuciu 

podczas udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem ostrych narzędzi zanieczysz-

czonych materiałem biologicznym zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym. Ustalono, iż na 29 

przypadków tych zranień w latach 2017-2019 postępowaniem powypadkowym objęto tylko 

jedno. Stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie rejestracji tych zdarzeń, bowiem 

w jednym z podmiotów w ogóle nie dokonywano zapisów w wydzielonym dla tego celu reje-

strze, a w drugim z podmiotów były one prowadzone nierzetelnie. Można więc domniemy-

wać, iż liczba zranień mogła być większa niż ustalona przez kontrolujących na podstawie 

oświadczeń pracodawców oraz że osoby, które doznały zranienia, mogły one nie zgłaszać 

tego faktu, bowiem zagadnienie to jest nadal przez personel medyczny marginalizowane.  

  

W skontrolowanych podmiotach założono rejestry podejrzeń o choroby zawodowe 

oraz rejestry chorób zawodowych. W latach 2017–2019 (do dnia kontroli) nie dokonano wpi-

sów. 

Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości w każdym wizytowanym podmiocie lecz-

niczym.  

 

Wybrane przedstawiono w poniższych tabelach wg bloków tematycznych. 

 

Prawna ochrona pracy 

Badany obszar Ujawnione nieprawidłowości 

Liczba pracow-
ników, których 
dotyczyły nie-
prawidłowości 

Stosunek pracy 

wadliwe zapisy w treści regulaminów pracy 1038 

wadliwe prowadzenie akt osobowych, brak wymaganej 
dokumentacji w zakresie zmian warunków umów o 
pracę 

236 

brak nieaktualne informacje na podst. art. 29 § 3 kp  11 

błędy w treści świadectw pracy i wypowiedzeniach 
umów o pracę   

3 

Czas pracy 

nieustalenie systemów, rozkładów i okresów rozlicze-
niowych czasu pracy 

9 

nierzetelna ewidencja czasu pracy 9 

zatrudnianie pracowników medycznych z naruszeniem 
norm czasu pracy  

3 

Wynagrodzenia i inne 
świadczenia ze sto-
sunku pracy 

nieterminowa wypłata świadczeń ze stosunku pracy 
(wynagrodzenie, odprawa, ekwiwalent) 

10 

nienaliczenie i niewypłacenie wynagrodzenia wraz 
z dodatkiem za pracę świadczoną w godzinach nad-
liczbowych wynikających z przekroczenia normy do-
bowej   

5 

nienaliczenie i niewypłacenie dodatku za pracę świad-
czoną w godzinach nadliczbowych wynikających 
z zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej  

3 
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Przestrzeganie przepi-
sów ustawy z dnia 8 
czerwca 2017 r. 
o sposobie ustalania 
najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego 
pracowników wykonu-
jących zawody me-
dyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczni-
czych 

nieustalenie na piśmie zasad i sposobu dokonywania 
podwyżek wynagrodzeń w odniesieniu do pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne i nie wykonują-
cych tych zawodów oraz nienaliczenie i niewypłacenie 
podwyżki   

12 

Urlopy  
wypoczynkowe 

wadliwe ustalenie wymiaru urlopu, nieprzestrzeganie 
zasady, by urlop wypoczynkowy był udzielany w roku, 
w którym pracownik nabył do niego prawo oraz by 
obejmował nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzo-
wych  

14 

 
Łączna kwota niewypłaconych świadczeń to 20.760 zł dla 11 pracowników. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Badany obszar Ujawnione nieprawidłowości 

Liczba pracow-
ników, których 
dotyczyły nie-
prawidłowości 

Szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

brak szkolenia wstępnego instruktażu stanowiskowego 
i/lub ogólnego 

8 

brak programów szkolenia wstępnego instruktażu sta-
nowiskowego, dostoswanych do rodzaju zagrożeń 
występujących na określonych stanowiskach pracy  

12 

nieterminowe szkolenia wstępne i okresowe, wadliwie 
prowadzona dokumentacja szkoleń, brak kart szkole-
nia wstępnego 

14 

Profilaktyczne badania 
lekarskie 

brak terminowości przeprowadzania badań profilak-
tycznych wstępnych i okresowych 

7 

Ocena ryzyka zawo-
dowego 

brak oceny ryzyka dla części stanowisk pracy (lub 
wykonywanych prac), wadliwie przeprowadzona ocena 
ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki szkodli-
we, uciążliwe i niebezpieczne (np. obciążenie układu 
mięśniowo-szkieletowego) 

16 

brak okresowej aktualizacji oceny ryzyka 9 

niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 
i działaniach profilaktycznych  

218 

brak okresowej aktualizacji lub weryfikacji narażenia 
na czynniki biologiczne 

12 

brak oceny ryzyka zawodowego narażenia na zagro-
żenia ze strony ostrych narządzi wykorzystywanych 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub jej okreso-
wej aktualizacji  

699 

Czynniki szkodliwe 
i uciążliwe 

nieopracowanie instrukcji bhp magazynowania i skła-
dowania substancji chemicznych, brak wykazu stoso-
wanych niebezpiecznych substancji chemicznych 

12 

nieopracowanie instrukcji bhp i procedur dotyczących 
stosowania substancji chemicznych, w tym ich roztwo-
rów, w procesach medycznych oraz dezynfekcji sprzę-
tu medycznego i pomieszczeń 

12 

brak rejestrów prac i/lub pracowników narażonych na 
czynniki biologiczne zaliczane do trzeciej i czwartej 
kategorii zagrożenia 

12 
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brak rejestrów prac i/lub pracowników narażonych na 
działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych, 
nieprzekazanie do OIP rejestru substancji o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 

9 

brak instrukcji i procedur składowania na stanowisku, 
transportu i magazynowania odpadów medycznych 
zanieczyszczonych materiałem biologicznym zakaź-
nym lub potencjalnie zakaźnym  

9 

nieopracowanie wykazu prac uciążliwych, niebez-
piecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, w tym 
ciężarnych lub karmiących dziecko piersią, brak wyka-
zu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegóło-
wych wymagań w tym zakresie  

708 

Odzież i obuwie  
robocze 

nieustalenie rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz 
i czasookresów używalności 

3 

nieterminowe wyposażanie pracowników w odzież 
i obuwie robocze, brak ewidencji wydanej odzieży lub 
nierzetelne jej prowadzenie 

9 

Środki ochrony  
indywidualnej 

brak instrukcji stosowania i konserwacji środków 
ochrony indywidualnej 

12 

Pomieszczenia  
higienicznosanitarne 

brak skutecznej wentylacji grawitacyjnej 
w pomieszczeniu szatni 

6 

brak pomieszczeń higienicznosanitarnych (ustępu 
i szatni) 

9 

niewłaściwe wyposażenie pomieszczeń higienicznosa-
nitarnych (brak szaf i krzeseł w szatni) 

9 

niewłaściwy stan techniczny powierzchni ścian szatni 6 

Nadzór i kontrola sta-
nu bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

niewłaściwa organizacja służby bhp  3 

niewłaściwa realizacja obowiązków służby bhp - brak 
konsultacjami w zakresie bhp, w tym w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego  

218 

Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

brak pomiarów skuteczności działania ochrony prze-
ciwporażeniowej instalacji elektrycznej  

15 

Magazynowanie 
nieprawidłowości związane z magazynowaniem i skła-
dowaniem (wadliwy dobór miejsca i sposób składowa-
nia) 

6 

Transport 
brak instrukcji bhp ręcznych prac transportowych 
(transportu pacjentów w narażeniu na obciążenie ukła-
du mięśniowo-szkieletowego) 

780 

 

                                                                                                                          

Źródła stwierdzonych nieprawidłowości pozostają niezmienne od lat i są to: 

- słaba znajomość przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przez 

osoby zarządzające podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, 

- trudna sytuacja finansowa podmiotów leczniczych zmuszająca zarządzających do szu-

kania oszczędności w różnych obszarach działalności, co prowadzi także do zmniejsze-

nia liczby etatów pracowniczych lub powierzania pracownikom dodatkowych zadań i ob-

owiązków, 

- brak należytego nadzoru ze strony służby bhp i bezpośrednich przełożonych pracowni-

ków, a także brak należytej i konstruktywnej współpracy tych służb z pracodawcami lub 

osobami przez nich wyznaczonymi, a także samymi pracownikami; niedbalstwo pracow-

ników i lekceważenie przez nich podstawowych zasad i przepisów bhp. 
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Niewątpliwie nowa i zaskakująca sytuacja w roku 2020, związana z pandemią SARS-

CoV-2, spowodowała konieczność dokonania różnorodnych zmian organizacyjnych i prze-

wartościowania problemów, celów i obowiązków, co skutkowało zmianą priorytetów. Zarzą-

dzający podmiotami leczniczymi skoncentrowali się przede wszystkim na zapewnieniu opty-

malnej liczby personelu medycznego, dla potrzeb udzielanych świadczeń zdrowotnych, oraz 

zapewnieniu mu jak największego komfortu pracy i bezpieczeństwa. Realizowane to było 

m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia i modyfikowanie jego form, zwiększenie wyposaże-

nia w odzież i obuwie ochronne, środki ochrony indywidualnej oraz środki i urządzenia do 

dezynfekcji. Działania te generowały gwałtowny wzrost kosztów i równocześnie prowadziły 

do marginalizacji innych obszarów, w tym związanych z przestrzeganiem przepisów prawa 

pracy. Cały ciężar ochrony zdrowia i życia obywateli spadł na barki służby zdrowia, w tym 

również na podmioty niewyspecjalizowane w zakresie leczenia chorób zakaźnych. Co do 

zasady problem dotknął wszystkich udzielających świadczeń zdrowotnych, choć w różnym 

zakresie, co nie zmienia faktu, iż poziom zagrożenia nowym czynnikiem biologicznym dla 

personelu medycznego generalnie wzrósł.  

W podmiotach publicznych udzielających całodobowych świadczeń zdrowotnych do 

podstawowych problemów należy zaliczyć trudności finansowe wynikające ze sposobu 

i możliwości finansowania przez organy prowadzące, choć wielkość i charakter tych trudno-

ści mogą być różne w różnych podmiotach. Zarządzający szpitalem, który zawiera w swojej 

strukturze organizacyjnej wiele oddziałów, w tym generujące duże koszty z racji ich wyspe-

cjalizowania, działy lecznictwa otwartego lub działy pomocnicze, obarczeni są szeregiem 

obowiązków związanych z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania wszystkich jednostek 

organizacyjnych podmiotu, co prowadzi często do niedofinansowania szpitala z punktu wi-

dzenia całokształtu prowadzonej działalności. Inaczej jest w podmiotach publicznych, które 

są finansowanie centralnie i które diametralnie różnią się od szpitali, a to z racji wysoce wy-

specjalizowanej działalności w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Analiza za-

gadnienia skłania do postawienia wniosku, iż problemy występujące w tych podmiotach, któ-

re mają bezpośredni lub pośredni wpływ na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym 

bhp, mają podłoże ludzkie. To pracownik doprowadza do uchybień i zaniedbań. Podobnie 

było w skontrolowanych podmiotach niepublicznych, bo udzielając świadczeń zdrowotnych 

z zakresu stomatologii, nie wykazują jakichkolwiek trudności finansowych. 

W ocenie inspektorów pracy, wszelkie procesy naprawcze i reorganizacyjne w pod-

miotach leczniczych oraz wprowadzanie specjalistycznych procedur i tzw. „dobrych praktyk”, 

w tym również w sposobie zarządzania, mają korzystny wpływ nie tylko na poziom świad-

czonych usług, ale i na poziom przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym na zmniejszenie szeregu zagrożeń dla zatrud-

nionego personelu.   
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Nadal aktualna pozostaje także propozycja objęcia podmiotów udzielających świad-

czeń zdrowotnych długofalowym programem nadzoru, w tym działaniami profilaktycznymi, co 

przyniesie poprawę przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, w przyszłości. For-

muła prowadzenia kontroli w formie stałego nadzoru mogłaby w danym okresie doprowadzić 

do uregulowania szeregu problemów i zagadnień, poprzez wnikliwą i systematyczną ocenę 

każdego obszaru. 

 

 Środki prawne zastosowane w ramach realizacji tematu 

Rodzaj Liczba 

Decyzje 

Ogółem 56 

Pisemne 55 

Ustne 1 

Wnioski w wystąpieniach 56 

Mandaty karne 
Liczba mandatów/liczba wykroczeń 1/5 

Łączna wysokość grzywien  1200 zł 

Środki wychowawcze/wykroczenia 2/4 

 

 

 

 

8. Kontrole wynikające z ustawy Prawo Energetyczne – w zakresie 

paliw ciekłych 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje spełnienie obowiązku: 

 posiadania koncesji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne, w zakresie, w jakim dotyczą paliw ciekłych, 

 wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne, 

 zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych, o którym mowa w art. 43 e 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

Zgodnie z powyższym inspektorzy pracy mogą kontrolować, czy w sposób zgodny 

z art. 43 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne spełniony jest wymóg pro-

wadzenia sprzedaży paliw ciekłych, świadczenia usług magazynowania lub przeładunku pa-

liw ciekłych oraz przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych. 

 

W 2020 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przepro-

wadzili cztery kontrole wynikające z ustawy Prawo Energetyczne – w zakresie paliw ciekłych 
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w pięciu stacjach paliw ciekłych. Skontrolowali podmioty gospodarcze prowadzące obrót pa-

liwami ciekłymi - sprzedaż dla końcowych odbiorców. Podmioty te oprócz działalności zwią-

zanej ze sprzedażą detaliczną paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 4730) 

oraz sprzedażą hurtową paliw i produktów pochodnych (PKD 4675) prowadziły również dzia-

łalność związaną m.in. z handlem towarami spożywczymi, konserwacją i naprawą pojazdów 

samochodowych, a także drogowy transport towarów.  

W trakcie kontroli wszyscy przedsiębiorcy okazali aktualne koncesje na obrót paliwa-

mi ciekłymi (OPC) w zakresie obejmującym: benzyny silnikowe o kodach CN: 2710 12 45 

i 2710 12 49, oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43 i 2710 20 11, gaz płynny (LPG) 

o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00 i 2711 19 00. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy sprawdzali infrastrukturę paliw ciekłych wykorzy-

stywaną do prowadzonej działalności. Stwierdzili, że w kontrolowanych obiektach znajdowała 

się infrastruktura paliw ciekłych wymieniona w zgłoszeniach do Prezesa URE, tj. podziemne 

bezciśnieniowe zbiorniki benzyn oraz oleju napędowego oraz naziemne, ciśnieniowe zbiorni-

ki gazu LPG.  

Nie stwierdzono: 

- eksploatowania stacji paliw niespełniających warunków technicznych określonych w ob-

owiązujących przepisach, 

- eksploatacji na terenie stacji paliw urządzeń technicznych objętych dozorem technicz-

nym bez ważnych decyzji zezwalających na ich eksploatację, 

- sprzedaży paliw z kontenerowych stacji paliw. 

 

Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia dotyczyły głównie przygotowania pracowni-

ków do wykonywania pracy (profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń z zakresu bhp), za-

pewnienia odpowiednich instrukcji z zakresu bhp, oceny ryzyka zawodowego oraz organiza-

cji prac szczególnie niebezpiecznych. W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono wy-

stępowania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także zagrożeń dla środowiska natu-

ralnego.   

W czasie kontroli ujawniono także nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cy-

wilnoprawnych z osobami świadczącymi pracę na rzecz kontrolowanych podmiotów. O dzia-

łaniach mających na celu ominięcia opłacania składek na ubezpieczenie społeczne zostały 

powiadomione odpowiednie organy administracji publicznej.  
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V. PREWENCJA I PROMOCJA OCHRONY PRACY 

 

 

 

 

Podstawowym celem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest uzyskanie poprawy 

stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach. Działalności kontrolno-

nadzorczej towarzyszą przedsięwzięcia o charakterze prewencyjno-promocyjnym, które słu-

żą kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących przepisów. Ta-

ka strategia funkcjonowania urzędu wpisuje się w model działalności inspekcji pracy krajów 

Unii Europejskiej.   

 

 

Kultura bezpieczeństwa i zasady bezpiecznej pracy w leśnictwie   

 

Celem programu edukacyjnego było ograniczenie zagrożeń wypadkowych i populary-

zacja wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach usług leśnych.  

 

Prace związane z pozyskiwaniem i zrywką drewna charakteryzują się wysokim po-

ziomem zagrożeń zawodowych. Znaczna część terenów leśnych w województwie podkar-

packim, na których jest pozyskiwane drewno, to obszary górzyste lub pagórkowate, gdzie nie 

jest możliwe zastosowanie zmechanizowanego sprzętu do ścinki drzew, a zrywka drewna 

też jest utrudniona. Co roku na terenie Podkarpacia dochodzi do wypadków przy pracy pod-

czas wykonywania prac związanych pozyskiwaniem drewna, których skutkiem jest ciężkie 

uszkodzenie ciała bądź śmierć poszkodowanego. Do wypadków dochodzi zarówno z powo-

du niewłaściwego wykonywania pracy przez samych poszkodowanych, jak również wskutek 

niedopełnienia obowiązków przez osoby nadzorujące prace leśne z ramienia pracodawcy lub 

przez służby leśne. Z powyższych powodów Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie pod-

jął w 2020 roku inicjatywę prowadzenia szkoleń adresowanych do pracodawców prowadzą-

cych zakłady usług leśnych, o tematyce ściśle związanej z bezpieczeństwem pracy podczas 

wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej.  

Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19 nie było możliwe zorganizowanie szko-

leń w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu szkoleń 

za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. W wyniku współpracy nawiązanej 

z nadleśnictwami Lutowiska, Narol i Krasiczyn w dniach 16, 18 i 19 listopada 2020 r. odbyły 

się trzy szkolenia dla pracodawców świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej na te-
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renie tych nadleśnictw. Adresaci programu, tj. przedstawiciele czterdziestu jeden przedsię-

biorstw, mogli wysłuchać wykładu inspektora pracy, nt. obowiązków pracodawców i pracow-

ników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związanych z przygotowaniem pra-

cowników do pracy oraz podstawowych wymagań, które powinny spełniać narzędzia i ma-

szyny stosowane przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. Omówiono też wymogi przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, odnoszące się do prac związanych ze ścinką i zrywką drew-

na, najczęściej popełniane błędy oraz przykłady wypadków przy pracy podczas wykonywania 

tego rodzaju prac. Słuchaczom udostępniono w formie elektronicznej materiały informacyjno-

szkoleniowe opracowane przez specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu tema-

tyki będącej przedmiotem szkolenia.  

 

 

Program prewencyjny „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 

zajmujących się obróbką mięsa” 

 

  Cel programu to ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w zakładach 

branży mięsnej oraz umożliwienie pracodawcom - w ramach samokontroli - dostosowania 

przedsiębiorstw do obowiązującego prawa.  

 

W 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała rozpoczętą w 2019 r. trzyletnią 

kampanię pod hasłem „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, obejmującą działania o charakte-

rze informacyjnym i prewencyjno-kontrolnym. Kampania jest adresowana do pracodawców, 

pracowników służby bhp, technologów, pracowników odpowiedzialnych za produkcję (w tym 

służb utrzymania ruchu) i pracowników nadzoru w zakładach przetwórstwa mięsa.    

W lutym 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie zorganizowano 

warsztaty, w których wzięło udział 29 przedstawicieli pracodawców, którzy w 2019 r. zadekla-

rowali udział w programie. Podczas spotkania, które miało charakter konsultacyjny, zostały 

omówione zagadnienia związane z realizacją programu prewencyjnego, w tym nieprawidło-

wości najczęściej stwierdzane podczas kontroli zakładów zajmujących się obróbką mięsa. 

Część spotkania poświęcono tematyce bezpiecznego użytkowania maszyn. Zwrócono 

szczególną uwagę na kwestie dostosowania „starych maszyn” używanych w przetwórstwie 

mięsa (wyprodukowanych przed 1.05.2004 r.) do wymagań obowiązujących przepisów. 

Omówiono też wybrane zagadnienia prawa pracy. Uczestnicy mogli skorzystać z indywidual-

nych porad i konsultacji z inspektorami pracy.   
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Uczestnicy programu podjęte w swoich zakładach działania naprawcze w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy odnotowali w ankietach specjalistycznych, które następnie 

przekazali do OIP. Na podstawie analizy tych ankiet oraz listy zakładów, które pomimo wy-

stosowanego zaproszenia nie wzięły udziału w programie prewencyjnym lub odstąpiły od 

niego po odbyciu szkolenia, wybrano grupę pracodawców przewidzianych do przeprowadze-

nia kontroli sprawdzających. Wytypowano także kolejną grupę pracodawców z branży mię-

snej do udziału w drugim etapie programu oraz zaplanowano dla nich dwa szkolenia na 

kwiecień 2020 r. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii spotkania te jednak nie odbyły się 

w pierwotnie przewidzianym terminie, gdyż ze względu na obostrzenia sanitarno-

epidemiologiczne nie było możliwe zorganizowanie ich w siedzibie OIP w Rzeszowie. Podję-

to wiec decyzję o przeprowadzeniu tych szkoleń za pośrednictwem internetowych środków 

przekazu. W sierpniu 2020 r. do 50 pracodawców wystosowano pisemne zaproszenia do 

udziału w szkoleniu i przystąpienia do programu prewencyjnego. W szkoleniu, które odbyło 

się w dniu 11 września 2020 r., wzięło udział 31 pracodawców. Program obejmował podsta-

wowe wymagania przepisów prawa pracy, w tym dotyczące nawiązywania stosunku pracy 

i przygotowania pracowników do pracy oraz wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności odnoszące się do pracodawców prowadzących działalność związaną 

z przetwórstwem mięsa. Uczestnicy szkolenia zadeklarowali udział w programie prewencyj-

nym. Otrzymali materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, w tym listę kontrolną z komen-

tarzem „Masarnia i ubojnia”, niezbędną do przeprowadzenia samokontroli. Od grudnia 2020 

r. pracodawcy zaczęli przesyłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wypełnio-

ne ankiety, w których udokumentowali działania podjęte w ramach realizacji programu. Ana-

liza tych ankiet posłuży m.in. do wytypowania zakładów w celu przeprowadzenia kontroli 

sprawdzających w roku 2021.    

 

  
Warsztaty dla uczestników I etapu programu prewencyjnego 
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Program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

stresu w miejscu pracy” 

 

 
 

Celem programu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń 

psychospołecznych (mobbingu, dyskryminacji, molestowania, agresji i przemocy), a także 

ograniczenie poziomu stresu w miejscu pracy.  

 

Przeprowadzono sześć szkoleń u sześciu pracodawców, którzy zgłosili się do pro-

gramu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia: stresu i zagrożeń psychospołecznych, 

radzenia sobie ze stresem i innymi zagrożeniami, w tym dyskryminacją, równego traktowa-

nia, mobbingu, przemocy w miejscu pracy. Uczestnikom udostępniono (w tym elektronicznie) 

publikacje tematyczne oraz promowano strony internetowe, m.in. www.streswpracy.pl.  

Pierwsze szkolenie udało się zorganizować w formie bezpośredniej na terenie zakła-

du pracy, kolejnych pięć - ze względu na ogłoszenie stanu epidemii - odbyło się online. 

 W obliczu zagrożenia COVID-19 temat stresu jest bardzo aktualny. Obecna sytuacja 

epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym znacząco wpłynęły 

na samopoczucie ludzi, wywołując niepokój oraz lęk. Podczas szkoleń zarówno pracodawcy 

jak też pracownicy podkreślali, że pandemia ma negatywny wpływ na ich codzienne funkcjo-

nowanie w sferze emocjonalnej. Reżim sanitarny, społeczna izolacja i pozostałe ogranicze-

nia wiążą się z koniecznością trudnej adaptacji do nowych warunków oraz z niepewnością 

o przyszłość, a tym samym z ogromnym obciążeniem psychicznym.   

  

http://www.streswpracy.pl/
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Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

 

 

 
 

Cele programu to podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu 

wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, popu-

laryzacja problematyki zawierania umów cywilnoprawnych i umów terminowych, legalności zatrud-

nienia, także w zakresie podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej.   

 

W pierwszym kwartale 2020 r. przeprowadzono w szkołach pierwsze lekcje z udzia-

łem inspektorów pracy, uczestniczyło w nich 140 uczniów. Późniejsze zajęcia z uczniami 

prowadzono online, bowiem od 11 marca 2020 r. szkoły i placówki oświatowe nie prowadziły 

już zajęć dydaktyczno-wychowawczych na skutek decyzji Ministra Edukacji Narodowej, wy-

nikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Od 13 marca 

2020 r. także działalność prewencyjna inspektorów pracy została zawieszona i dopiero od 

września można było ją wznowić. Pomimo tych niesprzyjających okoliczności w zajęciach 

prowadzonych przez pracowników OIP w Rzeszowie uczestniczyło ogółem 753 uczniów.  

W listopadzie 2020 r. siedemdziesięciu pięciu nauczycielom z dwudziestu pięciu pla-

cówek oświatowych, biorącym udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” 

w roku szkolnym 2019/2020, zostały przekazane świadectwa ukończenia programu oraz 

podziękowania dla szkół.  

Jak wynika z przesłanych do OIP ankiet, nauczyciele biorący udział w programie nie-

zmiennie bardzo wysoko oceniają szkolenia z aktywnym udziałem inspektorów pracy. Poga-

danki na temat praw i obowiązków pracowników, przeplatane przykładami i zdjęciami wzię-

tymi z wieloletniej praktyki inspektorskiej i działalności poradniczej, w sposób szczególny 

przemawiają do młodych ludzi. Dużym uznaniem cieszą się też pomoce dydaktyczne prze-

znaczone do realizacji zajęć, a szczególnie publikacje „Kultura bezpieczeństwa”.     
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W dniu 27 listopada szkoleniem online dla pięćdziesięciu nauczycieli, którzy zgłosili 

przystąpienie do nowej edycji programu, zainicjowano „Kulturę bezpieczeństwa” w roku 

szkolnym 2020/2021. Inspektorzy pracy prowadzący spotkanie podkreślali, jak ważne jest 

zaangażowanie nauczycieli w przekazywanie uczniom wiedzy nt. ochrony pracy. Dla wszyst-

kich nauczycieli przygotowano materiały dydaktyczne pt. „Kultura bezpieczeństwa” w wersji 

książkowej wraz z płytą CD, które mogli odbierać w siedzibie OIP w Rzeszowie i oddziałach 

w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.   

 

 

 

 

Program prewencyjny „Prewencja wypadkowa” 

 

Cel programu to ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez szkolenia, udostęp-

nianie materiałów edukacyjnych i wsparcie merytoryczne, jak również upowszechnianie 

problematyki wypadkowości podczas inicjatyw realizowanych wspólnie z partnerami 

społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi, 

organami samorządu terytorialnego i administracji publicznej, ekspertami, placówkami 

naukowo-badawczymi, itp. Zakładany cel ograniczenia zagrożeń występujących w procesach 

pracy ma być osiągnięty w szczególności dzięki analizie przyczyn wypadków, do których 

doszło dotychczas i wyeliminowaniu ich powtarzalności.  

 

Program prewencyjny realizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy od szeregu 

lat. Adresatami kolejnej edycji w 2020 r. byli pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników, 

w tym głównie reprezentujący branże o podwyższonym wskaźniku wypadkowości, wykorzy-

stujący w swojej działalności maszyny i urządzenia oraz ci, u których okoliczności i przyczy-

ny wypadków miały charakter powtarzalny.  
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Z uwagi na przedłużający się stan epidemii i obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne 

podjęto decyzję o przygotowaniu szkolenia za pośrednictwem internetowych środków prze-

kazu. Do wytypowanych pracodawców wystosowano pisemne zaproszenia do udziału 

w szkoleniu i przystąpienia do programu prewencyjnego. Z zaproponowanej oferty skorzysta-

ło 28 pracodawców, którzy zgłosili chęć udziału w szkoleniu i zadeklarowali udział w progra-

mie. Uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji i porad inspektorów pracy. Następnie praco-

dawcy, posługując się materiałami pomocniczymi, otrzymanymi w formie elektronicznej, do-

konali ponownej analizy okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy oraz wery-

fikacji dokumentacji oceny ryzyka zawodowego pod kątem tych zdarzeń, co pozwoliło na 

skorygowanie wniosków i środków profilaktycznych niezbędnych w celu uniknięcia podob-

nych zdarzeń w przyszłości. Podejmowane działania dokumentowali w ankietach, które na-

stępnie przesłali do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Zakłady wytypowane na 

podstawie ankiet miały zostać poddane kontrolom sprawdzającym, niestety sytuacja epide-

miczna nie pozwoliła na przeprowadzenie pełnej liczby kontroli. Skontrolowano pięciu praco-

dawców. Trzech z nich - w ocenie inspektorów pracy- w wyniku samokontroli podjęło efek-

tywne działania ograniczające występujące zagrożenia wypadkowe. 

 

 

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”dla mikro zakładów  

 

Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, 

budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowni-

ków. Po przeszkoleniu w Okręgowym Inspektoracie Pracy pracodawcy identyfikują występu-

jące w swoich zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, w tym bhp. Wyko-

rzystując udostępnioną im listę kontrolną z komentarzem, dostosowują warunki pracy i po-
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ziom bezpieczeństwa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Inspek-

torzy pracy oferują i udzielają pracodawcom specjalistycznej pomocy przez cały okres reali-

zacji programu. 

 

Program ten stanowi szczególną formę aktywizacji do podejmowania działań na rzecz 

poprawy warunków pracy i jest adresowany jest do mikroprzedsiębiorstw, które ze względu 

na wielkość zatrudnienia mają największe problemy z praktycznym stosowaniem prawa. Po-

łączenie działań o charakterze prewencyjnym (szkolenia, przekazywanie materiałów infor-

macyjno-szkoleniowych, doradztwo) z nadzorem jest najskuteczniejszą formą oddziaływania. 

Dyplom jest uhonorowaniem pracodawcy za dostosowanie zakładu do wymagań przepisów 

prawa pracy i dobrowolne poddanie się kontroli. 

 

W 2020 roku zaproszenia pisemne, w których podano zasady udziału w programie, 

zostały skierowane do 103 pracodawców, lecz z uwagi na trwającą pandemię do programu 

zgłosiło się tylko kilku z nich. W celu zachęcenia jednak większej liczby uczestników sięgnię-

to – jak pokazała już praktyka – po najskuteczniejszy argument, czyli rozmowę. W trakcie 

kontaktów telefonicznych pracodawcy podkreślali jednak, że albo zawiesili działalność, albo 

nie chcą się angażować do programu, bo dla nich obecnie najważniejsze jest przetrwanie 

firmy i utrzymanie zatrudnienia pracowników. Ostatecznie na wzięcie udziału w szkoleniu 

zgodziło się 24 pracodawców.  

Szkolenia zostały zorganizowane za pomocą internetowych środków przekazu we 

wrześniu 2020 r. Wszyscy uczestnicy otrzymali w formie elektronicznej materiały edukacyjno-

szkoleniowe wydane nakładem PIP, tj. listę kontrolną z komentarzem, poradniki „ABC – 

BHP” i „Prawo pracy”. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w roku 2020 kontrole sprawdzające zostaną 

przeprowadzone w roku 2021. 

 

 

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” dla zakładów usług 

leśnych 

 

Celem programu jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach usług 

leśnych poprzez wsparcie pracodawców, którzy do niego przystąpią, w przeprowadzeniu 

działań na rzecz wzrostu praworządności w stosunkach pracy, w szczególności na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz popularyzacja wiedzy nt. 

bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców i pracowników. 
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Prace z zakresu gospodarki leśnej charakteryzują się wysokim poziomem zagrożeń 

wypadkowych, a zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracujących wymaga od przedsiębiorcy 

zarówno fachowej wiedzy, jak i staranności w wypełnianiu obowiązków wynikających z prze-

pisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Z powyższych powodów do bran-

ży tej skierowano program prewencyjny.  

Formuła programu oparta jest na samokontroli przeprowadzanej przez przedsiębiorcę 

przy wsparciu merytorycznym specjalistów - inspektorów pracy. Jak pokazała praktyka, jest 

to skuteczna metoda poprawy warunków pracy w małych zakładach.  

W 2020 roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju w Okręgowym Inspekto-

racie Pracy w Rzeszowie podjęto decyzję o zorganizowaniu szkolenia dla uczestników pro-

gramu za pośrednictwem Internetu. Wzięło w nim udział siedmiu pracodawców z grupy za-

trudniających do 20 pracowników. Podczas szkolenia inspektorzy pracy zapoznali ich z naj-

ważniejszymi zagadnieniami z zakresu prawnej ochrony pracy. W kolejnej części prelekcji 

omówiono m.in. szczegółowe wymagania bhp podczas wykonywania prac z zakresu gospo-

darki leśnej. Przedstawiono także przykłady wypadków przy pracy, do jakich doszło podczas 

ścinki drzew i zrywki drewna, omówiono najpoważniejsze zagrożenia występujące przy tego 

rodzaju pracach oraz metody i dobre praktyki ich ograniczania. Wszystkim uczestnikom 

przekazano w formie elektronicznej materiały edukacyjno-szkoleniowe, opracowane w PIP. 

Pracodawcy mogli także skorzystać z porad i konsultacji inspektorów pracy. Kolejnym eta-

pem programu była kontrola sprawdzająca. Sześciu uczestników zakończyło udział w pro-

gramie z wynikiem pozytywnym, czego wyrazem było przyznanie Dyplomu Państwowej In-

spekcji Pracy.  

 

 

Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym 

„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  

 

Cel programu tu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie poprzez:  

- podnoszenie poziomu wiedzy rolników w zakresie zagrożeń zawodowych związanych 

z pracą w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

- propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej i higienicznej 

pracy wśród społeczności wiejskiej podczas organizowanych szkoleń i spotkań, 

- współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie z partne-

rami i podmiotami upowszechniającymi zasady bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 
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W 2020 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie podjął następujące działania 

na rzecz popularyzacji zagadnień ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rol-

nictwie indywidualnym: 

 

I. Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa indywidualnego 

Przedstawiciele OIP w Rzeszowie spotykali się z kierownictwami następujących insty-

tucji: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie, Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebowni-

sku i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie. Na spotka-

niach omawiano przede wszystkim działania podejmowane wspólnie w ramach realizacji 

zadań prewencyjnych oraz promocji kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodar-

stwie rolnym”, wypadki przy pracy w gospodarstwach indywidualnych, odnotowane w latach 

2018 i 2019, oraz organizację szkoleń i konkursów dla dzieci i młodzieży szkół rolniczych. 

Odbyło się także jedno spotkanie Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie. 

 

II. Wizytacje 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 146 wizytacji, w tym 81 wizytacji prac 

żniwnych w okresach nasilonych prac polowych, 35 wizytacji prac jesiennych oraz 30 wizyta-

cji gospodarstw indywidualnych w związku z konkursem „Piękna i bezpieczna zagroda”. 

W trakcie wizytacji informowano rolników o stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym rażą-

cych naruszeniach przepisów ruchu drogowego przy transporcie płodów rolnych, rozdawano 

ulotki i broszury.  

 

III. Szkolenia i spotkania z rolnikami, poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wspólnie z przedstawicie-

lami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie i Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przeprowadzili 11 szkoleń, w których wzięło udział 261 

rolników.  

Tylko podczas dwóch szkoleń przeprowadzonych na początku 2020 roku udało się 

spotkać z rolnikami. Pozostałych dziewięć szkoleń odbyło się online. Pozytywnie zaskoczyła 

liczna frekwencja. Podczas szkoleń omówiono prezentacje multimedialne dotyczące zagro-

żeń, zarówno tych występujących w gospodarstwach rolnych, jak i tych związanych z prowa-

dzeniem prac polowych. Rolnikom przekazano informacje o wydawnictwach, które mogli 

przeglądać na stronie internetowej Państwowej inspekcji Pracy. 
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IV. Szkolenia i spotkania z dziećmi, poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie wspólnie z przedstawicie-

lami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie i Podkarpackiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Boguchwale przeprowadzili 17 szkoleń dla 938 dzieci.  

Na początku roku przeprowadzono 12 szkoleń, podczas których przedstawiono pre-

zentacje poruszające zagadnienia bezpieczeństwa na wsi oraz promowano konkurs pla-

styczny dla uczniów szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi: Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta 

znasz i szanujesz”. 

W sierpniu ze względu na stan epidemii kierownikom kolonii w Ośrodku Caritas Die-

cezji Rzeszowskiej w Myczkowcach i opiekunom Klubów 4H przekazano prezentację „Bez-

pieczeństwa na wsi”. Wychowawcy omówili prezentacje na pięciu spotkaniach z dziećmi. 

Dzieciom przekazano również wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

Najważniejszym celem tych spotkań było przygotowanie dzieci do identyfikowania 

zagrożeń wypadkowych występujących przy poszczególnych pracach rolniczych, wskazanie 

najprostszych sposobów eliminacji niebezpieczeństw występujących w gospodarstwach rol-

nych i zapoznanie ich z wykazami prac wzbronionych i niedozwolonych dzieciom i młodzie-

ży.     

 

V. Konkursy i spotkania z rolnikami, poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie  

W 2020 roku przeprowadzono 8 konkursów, w których wyłoniono 29 laureatów spo-

śród 187 uczestników.  

Przykładowo: 

W gminie Łańcut odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda”. 

Laureatom wręczono nagrody, które ufundował między innymi Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Rzeszowie. Laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród 30 gospodarstw z gminy Łańcut, 

które zgłosiły się do konkursu.   

W trzecim kwartale 2020 roku przeprowadzono dla rolników następujące konkursy: 

- na stoisku podczas imprezy plenerowej „Jesienna Giełda Ogrodnicza” w Ośrodku Do-

radztwa Rolniczego w Boguchwale, 

- po szkoleniu przeprowadzonym wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bogu-

chwale i Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle, 

- wspólnie z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Rzeszowie „Bezpieczna praca w żniwa” i „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń 

w gospodarstwie”.  

 Konkursy kończyły się podsumowaniem wyników, wyłonieniem laureatów i wręcze-

niem nagród. Nagrody dla laureatów konkursów ufundowali organizatorzy. 
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VI. Konkursy poświęcone zagadnieniom bhp w rolnictwie dla dzieci i młodzieży 

W ramach akcji „Bezpieczne Lato” w sierpniu zorganizowano 3 konkursy wiedzy nt. 

bezpieczeństwa na wsi dla dzieci odpoczywających na kolonii w Ośrodku Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej w Myczkowcach i 2 konkursy dla dzieci z KLUBU 4H. Wzięło w nich udział 351 

uczniów i 47 opiekunów. Konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci chętnie 

odpowiadały na pytania z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach domowych, na 

drodze i podwórku.  

W listopadzie został ogłoszony konkurs pt. „Olimpiada wiedzy w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym" dla uczniów szkół rolniczych woje-

wództwa podkarpackiego. Laureaci zostali wyłonieni z ponad 300 uczestników eliminacji 

szkolnych. Do etapu wojewódzkiego konkursu przystąpiło 14 uczniów z 14 szkół.  

Olimpiadę udało się przeprowadzić już po raz dwudziesty drugi.  

W poprzednich latach młodzież przyjeżdżała do OIP w Rzeszowie i rozwiązywała 

test, w którym wykazywała się wiedzą z zakresu bhp w rolnictwie indywidualnym. W roku 

2020 ze względu na reżim sanitarny uczniom zaproponowano, by sami wykonali prezentacje, 

np. na temat „Bhp w rolnictwie indywidualnym z uwzględnieniem zagrożeń związanych 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2”. Konkurs odbywał się w dwóch etapach. 

Laureaci etapu szkolnego nadesłali swoje prace do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rze-

szowie. Komisja konkursowa oceniła nadesłane prezentacje. Zwyciężyła praca ucznia, który 

w swojej prezentacji umieścił zdjęcia i film, którego sam był głównym bohaterem.  

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się tegoroczny wojewódzki konkurs pod 

nazwą „Bezpiecznie na wsi: Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Do konkursu 

wpłynęło 4.885 prac plastycznych z 413 szkół podstawowych z terenu województwa podkar-

packiego.  

Przeprowadzono również 9 konkursów z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy 

w gospodarstwie rolnym” i wzięło w nich udział łącznie 371 uczestników, w tym w listopadzie 

2020 r. przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych powiatu jasielskiego przeprowa-

dzono pięć takich konkursów zdalnie. Wzięło w nich udział 159 uczniów. 

Każdy konkurs kończył się podsumowaniem wyników, wyłonieniem laureatów i wrę-

czeniem nagród.  

 

VII. Stoiska i punkty informacyjne na wystawach rolniczych  

W październiku 2020 roku podczas imprezy plenerowej „Jesienna Giełda Ogrodnicza” 

w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pracownicy OIP w Rzeszowie zorganizo-

wali stoisko informacyjno-promocyjne. Zainteresowanym udzielali porad z zakresu bezpie-

czeństwa i higieny pracy w rolnictwie, rozdawali broszury i materiały informacyjne. 
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VIII. Współpraca z mediami  

Problematyka bhp w rolnictwie była obecna w ogólnopolskich programach telewizyj-

nych. Podczas reportażu w TVP Rzeszów oraz audycji w Radiu VIA poruszano zagadnienia 

związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie oraz promowano działania pre-

wencyjno-promocyjne w ramach kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 

rolnym”. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie zamieszczono również na 

portalu internetowym Radia VIA oraz TV Rzeszów. 

 

 

Program informacyjno-edukacyjny „Budowa STOP wypadkom” 

 

Cel programu to dążenie do zapobiegania wypadkom w budownictwie, w szczególno-

ści poprzez popularyzację wiedzy o skutkach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania, inspi-

rowanie przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy, propagowa-

nie bezpiecznych zachowań oraz świadomości zagrożeń na budowie. 

 

Specyficzne dla branży budowlanej jest ciągłe pojawianie się na rynku nowych przed-

siębiorstw. Rozpoczynający działalność często nie dysponują wystarczającą wiedzą z zakre-

su prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego objęcie ich działaniami o cha-

rakterze informacyjno-edukacyjnym jest niezbędne, a wręcz konieczne.  

W 2020 r. działania informacyjno-edukacyjne „Budowa STOP wypadkom” 

adresowano przede wszystkim do małych i średnich firm. Przedsiębiorcy z tej grupy 

w większości przypadków wykonują roboty budowlane jako podwykonawcy dużych firm 

realizujących inwestycje. Dlatego podczas rekrutacji adresatów działań prewencyjnych 

nawiązano współpracę z sygnatariuszami „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budow-

nictwie”, dużymi firmami realizującymi zadania inwestycyjne na terenie Podkarpacia, które są 

zainteresowane podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa pracy u współwykonawców 

budów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie włączył się czynnie w organizowany przez 

sygnatariuszy porozumienia „Tydzień bezpieczeństwa”. Wspólnie z przedstawicielami 

przedsiębiorstw w dniach 5 - 8 października 2020 r. przeprowadzono siedem szkoleń dla 

współwykonawców inwestycji.  

Ponadto w uzgodnieniu z generalnym wykonawcą inwestycji kubaturowej „Olszynki 

Park” w Rzeszowie, również na tej budowie w dniu 7 października zorganizowano szkolenie 

dla przedstawicieli pięciu firm współrealizujących tę inwestycję. 

Podczas spotkań z pracodawcami oraz pracownikami kadry inżynieryjno-technicznej 

inspektorzy pracy omawiali zagrożenia wypadkowe występujące podczas wykonywania po-
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szczególnych rodzajów robót, metody ich ograniczania oraz dobre praktyki z zakresu organi-

zacji robót budowlanych. Przedstawili także przykłady wypadków przy pracy, wskazując na 

ich przyczyny oraz omawiając wnioski wynikające z tych zdarzeń. Przeanalizowali ponadto 

najczęstsze nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy, stwierdzane podczas kon-

troli robót budowlanych.   

W szkoleniach wzięło udział łącznie 150 osób reprezentujących 63 firmy będące 

współwykonawcami inwestycji. Uczestnicy spotkań mogli skorzystać z konsultacji i porad 

inspektorów pracy oraz otrzymać materiały szkoleniowe wydane nakładem PIP.  

 

 

Działania edukacyjno-informacyjne „Czas pracy kierowców 

a wypadki drogowe”    

 

 

Celem działań było zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z narusza-

niem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracownika, poprzez szko-

lenia pracodawców, przedsiębiorców, osób samozatrudniających się w sektorze transporto-

wym oraz współpraca z partnerami społecznymi, organami nadzoru, instytucjami i organiza-

cjami upowszechniającymi problematykę bezpieczeństwa na drogach. 

 
Z uwagi na fakt, iż podstawowe działania w ramach programu zostały zaplanowane 

na pierwszy kwartał roku sprawozdawczego, udało się przeszkolić założoną liczbę uczestni-

ków. Łącznie we wszystkich spotkaniach zorganizowanych wspólnie z partnerami akcji 

uczestniczyło 77 firm zatrudniających kierowców zawodowych.   

Przykładowo w dniu 13 lutego 2020 roku odbyła się konferencja w ramach kampanii 

informacyjnych „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe" oraz „Świadomi w transporcie”, 

zorganizowana we współpracy z Ogólnopolskim Centrum Rozliczania Kierowców (INELO 

Polska Sp. z o.o.). Inspektor pracy przedstawił założenia i cel działań edukacyjno-

informacyjnych, skierowanych do kierowców, szczególnie odniósł się do zagadnień związa-

nych z czasem pracy kierowców i bezpieczeństwem przewozów drogowych. Głównym tema-



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020  

   

 

145 
 

tem wystąpienia były obowiązujące przepisy z zakresu czasu pracy i uprawnień kierowców, 

ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w ustawie o transporcie drogowym. Zwró-

cono także uwagę na aspekt legalności zatrudnienia pracowników w firmach transportowych. 

W czasie konferencji pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie zor-

ganizowali stoisko informacyjno-promocyjne w celu propagowania przepisów w transporcie 

drogowym i branży transportowej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały i wy-

dawnictwa promocyjne, wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.  

W konferencji uczestniczyło 38 pracodawców zatrudniających kierowców zawodo-

wych.  

 

  
Inspektor pracy Tomasz Jakubowski omówił zagadnienia czasu pracy kierowców 

 
 
 
 Ograniczeniu do minimum ze względu na pandemię uległy natomiast takie działania 

w ramach programu jak: spotkania, narady, warsztaty z udziałem przedstawicieli partnerów 

społecznych, organami nadzoru oraz instytucjami i organizacjami upowszechniającymi pro-

blematykę bezpieczeństwa na drogach. Wiązało się to bezpośrednio z okresowym zawie-

szeniem działalności prewencyjno-promocyjnej urzędu oraz surowymi wymogami reżimu 

sanitarnego w całym kraju, co uniemożliwiło kontakty bezpośrednie i organizację narad czy 

warsztatów. W grupie zawodowej, do której adresowany jest program, realizacja tego typu 

aktywności za pośrednictwem Internetu jest trudna, z uwagi na specyfikę pracy właścicieli 

firm, którzy bardzo często sami czynnie wykonują zawód kierowcy, co wiąże się z ciągłym 

pobytem w terenie. W roku 2021, gdy sytuacja w kraju i wymogi sanitarne umożliwią organi-

zowanie dla kierowców bezpośrednich spotkań i szkoleń, stosowne działania zostaną podję-

te w porozumieniu z Podkarpackim Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracodawców 

Transportu Drogowego w Rzeszowie.  
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Inne działania prewencyjno-promocyjne 

 

Zaliczają się do nich działania szkoleniowe z zakresu prawa pracy i bhp, udział 

w konferencjach, udzielanie porad na stoiskach informacyjnych PIP, dni otwarte OIP, dni 

tematyczne, itp. wydarzenia niezwiązane z realizacją zadań określonych w harmonogramie. 

  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie podjął w 2020 roku szereg działań pre-

wencyjno-promocyjnych mających na celu poprawę warunków pracy i przestrzegania prawa 

pracy, niezwiązanych z realizacją zadań wynikających z harmonogramu. Polegały one m.in. 

na prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, dla 

społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli związków zawodowych, a także przygoto-

wywaniu dla odbiorców masowych różnego rodzaju informacji z zakresu prawa pracy oraz 

działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 

Aktywność informacyjno-prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

w 2020 r. zdominowała tematyka zatrudniania pracowników w warunkach epidemii. Działal-

ność ta była prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem elektronicznych środków 

przekazu, głównie Internetu.  

Przykładowo: 

W dniu 5 maja 2020 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Woje-

wództwa Podkarpackiego w Jasionce k/Rzeszowa odbyła się konferencja online „Biznes na 

czasie”, zorganizowana dla przedsiębiorców przez CWK Operator Sp. z o.o. w Jasionce. 

Transmisja odbywała się w czasie rzeczywistym, dlatego uczestnicy mieli możliwość bieżą-

cego śledzenia wystąpień prelegentów. Przedstawiciel OIP w Rzeszowie m.in. odpowiadał 

na pytania, jak zmieniły się obowiązki pracodawców oraz z jakich rozwiązań może skorzy-

stać przedsiębiorca zmuszony do zamknięcia zakładu lub ograniczenia jego działania (prze-

stój ekonomiczny, obniżenie wymiaru czasu pracy) w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-

niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Do-

konana przez inspektora pracy interpretacja przepisów miała pomóc przedsiębiorcom sko-

rzystać ze szczególnych rozwiązań wprowadzonych w prawie pracy tą specjalną ustawą.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowa-

dzone zmiany w przepisach prawa pracy były też tematem szkolenia dla społecznych inspek-

torów pracy, zorganizowanego przez Region Rzeszowski NSZZ Solidarność, w dniu 21 paź-

dziernika 2020 r. Szkolenie to również odbyło się za pośrednictwem Internetu. 

W dniu 12 listopada 2020 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt 

wzięła udział w zorganizowanej online drugiej edycji konferencji Podkarpackiego Kongresu 
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Gospodarczego. Ideą konferencji było poruszenie tematów istotnych z punktu widzenia 

przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego, które każdego dnia 

muszą mierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi COVID-19 i udzielenie pomocy 

w skorzystaniu z rozwiązań wprowadzonych w prawie. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w 2020 roku udzielili 

również szeregu wywiadów dla mediów (radia i prasy lokalnej) na temat regulacji prawnych 

związanych z zatrudnianiem pracowników, wprowadzonych po ogłoszeniu stanu epidemii. 

Na przykład w okresie od marca do sierpnia 2020 r. dla Radia Rzeszów udzielono sześciu 

wywiadów poświęconych m.in. tematyce pracy zdalnej, praw i obowiązków stron stosunku 

pracy w okresie epidemii, uregulowaniom zawartym w „tarczy antykryzysowej”. Podczas wy-

wiadów omawiano także zapytania najczęściej kierowane do OIP w Rzeszowie przez pra-

cowników i pracodawców, związane z nowymi uregulowaniami w zakresie prawa pracy, 

w tym wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r.   

Na temat działalności prowadzonej przez OIP w Rzeszowie, upowszechniającej nowe 

rozwiązania z zakresu prawa pracy, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2, informowano m.in. podczas briefingów prasowych z udziałem kierow-

nictwa okręgu.  

 

 
Briefing prasowy w siedzibie OIP w Rzeszowie w dniu 16 września 2020 r. 

 

 

Informacje nt. przedsięwzięć Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, w tym 

również działań informacyjnych podejmowanych w celu ograniczenia skutków epidemii, były 

również systematycznie zamieszczane na stronie www.rzeszow.pip.gov.pl.  

 

 

 

 

http://www.rzeszow.pip.gov.pl/
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Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 

 

Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja 

Pracy, promują wśród adresatów proaktywne postawy skutkujące wzrostem poziomu bez-

pieczeństwa, wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp, a także organizację bezpiecznych stano-

wisk pracy oraz praworządność. 

 

W roku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie realizował m.in. 

następujące konkursy: 

 „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, 

 „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy”,  

 „Poznaj swoje prawa w pracy” - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną do konkursu zgłosiło się ostatecznie dziewięciu 

pracodawców z Podkarpacia. Jeden ze zgłoszonych zakładów z uwagi na fakt, iż nie spełniał 

kryteriów określonych w regulaminie konkursu, nie był oceniany. Okręgowa komisja konkur-

sowa postanowiła jednego uczestnika nominować do etapu ogólnopolskiego konkursu, sze-

ściu kolejnych uhonorować statuetkami, a jednego – wyróżnieniem.  

 

 
Laureat etapu regionalnego nominowany do etapu ogólnopolskiego konkursu (Wodociągi Dębickie) 
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„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” 

Do konkursu zostało zgłoszonych pięciu społecznych inspektorów pracy. Komisja 

konkursowa wyłoniła trzech laureatów, natomiast dwóm pozostałym przyznała wyróżnienia. 

Laureat pierwszego miejsca w etapie regionalnym uzyskał wyróżnienie także od Głównego 

Inspektora Pracy na etapie centralnym konkursu. Gratulacje i podziękowania wszystkim lau-

reatom złożył Główny Inspektor Pracy w nagranym materiale filmowym. 

Laureaci konkursu z uznaniem wypowiadali się o współpracy z Państwową Inspekcją 

Pracy, dziękując za docenienie ich społecznej działalności i pracy na rzecz poprawy warun-

ków zatrudnienia.  

 

 
Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt wręcza wyróżnienia na etapie centralnym 

konkursu p. Jerzymu Lorencowi zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy w Trans NG Sanok 
Sp z o.o. w Sanoku 

 

 

„Prawo pracy dla uczniów szkól ponadpodstawowych” 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” cieszy się niezmiennie dużym zainteresowa-

niem szkół i jest bardzo dobrze oceniany. Dla uczniów zaangażowanych w program „Kultura 

bezpieczeństwa” jest on dodatkowym bodźcem do tego, aby jeszcze lepiej zgłębić zagadnie-

nia prawne i zasady bezpiecznego wykonywania pracy w środowisku pracy. W realizacji 

konkursu na etapie szkolnym nauczyciele mogli liczyć na pomoc ze strony pracowników 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. 

Wg informacji uzyskanej od nauczycieli w etapie szkolnym konkursu uczestniczyło ok. 

730 uczniów z podkarpackich szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2019/2020 OIP 

w Rzeszowie otrzymał 36 kart zgłoszeń, potwierdzających przeprowadzenie etapu szkolne-
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go, w których wskazano 71 laureatów. Etap regionalny konkursu odbył się w dniu 28 lutego 

2020 r. Wzięło w nim udział 69 uczniów z 35 szkół (dwóch uczniów z jednej szkoły nie zgłosi-

ło się). Po dokonaniu oceny testów składających się z 35 pytań została przeprowadzona do-

grywka, w której wzięło udział aż 11 uczestników, co świadczy o wyrównanym poziomie wie-

dzy uczniów. Wszyscy uczestnicy etapu regionalnego zostali nagrodzeni dyplomami, a także 

drobnymi upominkami. Wszystkim opiekunom uczestników konkursu przekazano dyplomy 

uczestnictwa, honorujące zaangażowanie szkół w propagowaniu wiedzy w zakresie prawa 

pracy.  

Laureaci wyłonieni w etapie regionalnym konkursu niestety nie mogli wykazać się swo-

ją wiedzą w etapie ogólnopolskim, gdyż został on odwołany ze względu na sytuację epide-

miczną. 

 

 
Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” 

 

   

 

 

W związku z odnotowanym w czwartym kwartale 2020 r. znacznym wzrostem liczby 

zachorowań na SARS-CoV-2 zarówno w kraju, jak też w województwie podkarpackim, a tak-

że w trosce o wspólne bezpieczeństwo, uroczystość wręczenia nagród uczestnikom progra-

mów prewencyjno-promocyjnych w dotychczas przyjętej uroczystej formie (z udziałem part-

nerów społecznych i władz lokalnych) została odwołana. W grudniu 2020 r. w siedzibie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie odbyła się skromna uroczystość podsumowu-

jąca działalność promocyjno-prewencyjną. Wręczanie nagród odbywało się indywidualnie dla 

każdego laureata.  
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VI. WSPÓŁPRACA KRAJOWA  

  

 

 

 

Bardzo ważnym elementem działalności Inspekcji Pracy jest współpraca z organami 

nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, jednostkami administracji rządowej i samorządowej 

różnych szczebli oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy. Rok 2020 był 

jednak szczególny - ze względu na ogłoszenie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz 

wprowadzenie obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych nie było możliwe organizowanie spo-

tkań, szkoleń i konferencji. Współpraca polegała więc głównie na udostępnianiu dokumenta-

cji czy informowaniu o wynikach kontroli, a zdecydowanie rzadziej na przeprowadzaniu kon-

troli na wniosek organów czy kontrolach wspólnych.  

Poza zagadnieniami związanymi z realizacją zadań ujętych w harmonogramie PIP na 

rok 2020 działalność informacyjno-prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszo-

wie zdominowała tematyka związana z zatrudnianiem pracowników w warunkach epidemii. 

Działalność ta była prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem elektronicznych środ-

ków przekazu, w tym Internetu.   

 

Kilka przykładów współpracy omówiono już w rozdziale V „Prewencja i promocja 

ochrony pracy”. Poniżej przedstawiono inne ciekawe przedsięwzięcia na rzecz ochrony pra-

cy, podjęte w roku 2020. 

 

W dniu 23 lipca 2020 r. Okręgowy Inspektor Pracy Barbara Kiełt na zaproszenie Wo-

jewody Podkarpackiego wzięła udział w odbywającym się w formie wideokonferencji po-

siedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który jest organem pomocni-

czym Wojewody. Jego celem jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania bezpie-

czeństwem na poziomie wojewódzkim, w tym kierowanie działaniami związanymi z monito-

rowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego. Przedmiotem posiedzenia była aktualna sytuacja związana z zagroże-

niem COVID-19.  

 

W dniu 5 sierpnia 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Podkarpackim 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym a Okręgowym Inspektorem Pracy 

w Rzeszowie o współdziałaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Inspekcji 
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Pracy w zakresie wymiany informacji, realizacji wspólnych projektów oraz działań promocyj-

no-edukacyjnych.   

 

W dniu 16 września 2020 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

odbył się briefing prasowy Okręgowego Inspektora Pracy, zastępcy OIP oraz Podkarpa-

ckiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli mediów regionalnych: TVP3 Rzeszów, 

Polskiego Radia Rzeszów, Radia VIA oraz gazety codziennej Super Nowości. W trakcie 

spotkania przedstawiono aktualne informacje z działań prowadzonych w ramach ograni-

czania zagrożeń związanych z koronawirusem oraz programu profilaktycznego „Bezpiecznie 

w szkole”.  

 

 
Briefing prasowy w siedzibie OIP w Rzeszowie w dniu 16 września 2020 r. 

  

 

 W listopadzie 2020 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 

Województwa Podkarpackiego w Jasionce k/Rzeszowa odbyła się online druga edycja 

konferencji Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego. W panelu dyskusyjnym „Jak 

zabezpieczyć przedsiębiorstwo przed COVID-19” jako jedna z prelegentek uczestniczyła 

Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt. Przedstawiła zakres działań 

prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w ramach ustawowych 

kompetencji PIP w zakresie uwzględniającym istniejącą szczególną sytuację zagrożeń 

spowodowanych czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2. 
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Konferencja Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego 

 

 

W 2020 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kietł wzięła udział 

w obradach kapituły oraz regionalnego etapu kolejnej edycji „Lodołamacze”. Celem konkur-

su jest wyłonienie i nagrodzenie wrażliwych społecznie osób prywatnych i pracodawców, 

wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych 

dziedzinach życia społecznego i zawodowego, a także podkreślenie tematyki zatrudniania 

osób niepełnosprawnych. 

W dniu 17 września 2020 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga 

w Kielcach odbyła się Regionalna Gala Jubileuszowa XV Edycji Konkursu „Lodołamacze”, 

w której wzięli udział laureaci z czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubel-

skiego i świętokrzyskiego. Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie miała zaszczyt wręczyć 

nagrodę w kategorii „Przyjazna przestrzeń” dla Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestra-

szycach. 

 

  

Wręczenie nagrody w kategorii „Przyjazna przestrzeń” - Lodołamacze 2020 
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W ramach współpracy ze związkami zawodowymi w 2020 roku inspektorzy pracy 

przeprowadzili trzy szkolenia na wniosek Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidar-

ność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tarnobrzegu, w których wzięło 

udział łącznie 56 społecznych inspektorów pracy.   

 

W 2020 roku realizowano kontrole na wniosek powiatowych urzędów pracy, 

głównie w zakresie obowiązku zawiadomienia PUP przez podmiot kontrolowany o podjęciu 

lub niepodjęciu pracy w wymaganym terminie siedmiu dni przez cudzoziemca, dla którego 

PUP zarejestrował oświadczenie o powierzeniu pracy.  
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VII. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 

 

 

 

W dniach 25 i 26 lutego 2020 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie był gospo-

darzem wizyty studyjnej realizowanej w ramach europejskiego projektu usprawnienia współ-

pracy transgranicznej w zakresie delegowania pracowników - „Eurodelegowanie”. W spo-

tkaniu wzięli udział przedstawiciele inspekcji pracy z Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Luk-

semburga, a także reprezentanci Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu 

oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 

 
Wizyta studyjna w Rzeszowie. 

Do zebranych przemawia Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Barbara Kiełt 

 

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w kontrolach zakładów pracy branży rolniczej i agen-

cji pracy tymczasowej, w trakcie których zapoznali się ze strukturą organizacyjną, zakresem 

działania i kompetencjami Państwowej Inspekcji Pracy oraz procedurami stosowanymi 

w trakcie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników. Przed-

stawiciele Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu oraz inspektorzy pracy 

OIP w Rzeszowie przybliżyli gościom z zagranicy przepisy dotyczące zatrudniania i delego-

wania w trakcie kontroli legalności, pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Dyskutowano na 

temat skutecznego wdrażania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach 

świadczenia usług, zwiększenia skuteczności współpracy transgranicznej, synergii działań 
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podejmowanych przez zaangażowane strony oraz funkcjonowania systemu wymiany infor-

macji na rynku wewnętrznym (IMI).   

 

 
Uczestnicy wizyty studyjnej: inspektor pracy Adam Tuleja oraz przedstawicielki  

Inspekcji pracy z Norwegii, Luksemburga i Estonii 

 

Ważnym aspektem spotkania były wystąpienia poszczególnych delegatów, w sprawie 

m.in. zwalczania nadużyć na rynku pracy, w szczególności w zakresie transgranicznego 

świadczenia usług. Uczestnicy dyskutowali również na temat metod i narzędzi współpracy 

oraz potrzeby zapewnienia spójności krajowych systemów inspekcji pracy.   

Uczestnikom spotkania udostępnione zostały materiały wydane nakładem Państwowej 

Inspekcji Pracy oraz publikacje i gadżety promujące region podkarpacki i największe miasta 

Podkarpacia, wydane przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz Urzędy Miast Rzeszo-

wa i Przemyśla. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego wygłosił wykład i przedstawił film pro-

mujący Podkarpacie. Wyświetlono również film nt. działalności Państwowej Inspekcji Pracy, 

pt. „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. 

Spotkanie było owocne i przybliżyło gościom wiedzę nt. funkcjonowania Państwowej 

Inspekcji Pracy w Polsce. Wymiana doświadczeń niewątpliwie będzie pomocna dla wdroże-

nia dobrych praktyk w niektórych obszarach funkcjonowania systemów kontroli państwowej. 
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Uczestnicy przed budynkiem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 

 

 

W 2020 roku inspektor pracy z OIP w Rzeszowie wziął udział w kilku spotkaniach Sen-

ior Labour Inspectors Committee (Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy) Grupy Robo-

czej ds. Strategii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Odbyły się one w European Commission 

Building w Luksemburgu w dniach  22.01.2020, 10 - 11.03.2020 r. oraz online w terminach: 

25.06.2020 r., 9.09.2020 r., 8.10.2020 r. oraz 2.12.2020 r. Były to kolejne spotkania przed-

stawicieli państw UE (Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Austrii, Por-

tugali, Belgii), których celem jest monitorowanie realizacji zadań przez poszczególne grupy 

robocze SLIC oraz opracowanie założeń kolejnej strategii UE w sprawie bezpieczeństwa 

pracy. 

W dniu 22 stycznia omawiane były wytyczne dalszych działań SLIC, a także rozwój 

kampanii tematycznych w zakresie bhp. Debatowano nad projektem opinii w sprawie polityki 

unijnej w zakresie egzekwowania bhp w odnowionej strategii. Został opracowany dokument 

końcowy w tej sprawie. 

W dniach 10 – 11 marca zapoznano się z uwagami i komentarzami przedstawicieli 

różnych grup roboczych (CHEMEX, Zarządzania strategicznego/egzekwowania, EMEX, 

MACHEX, Egzekwowania transgranicznego i KSS) nt. projektu opinii w sprawie przyszłych 

priorytetów UE w zakresie egzekwowania przepisów bhp, wnioskowano o stały skład specja-

listów w grupach roboczych dla ułatwienia prac i wymiany informacji. 

Kolejne spotkania ze względu na pandemię odbyły się online. Omawiano sprawy bie-

żące oraz istotne problemy, m.in. aktualną sytuację epidemiczną, również w inspektoratach 

pracy, konieczność zmian w/w projektu, z uwzględnieniem zagrożenia COVID-19, rolę grup 

roboczych i ich przewodniczących, bhp w kontekście pandemii COVID-19 oraz dalsze dzia-

łania SLIC w latach 2020 -2022. 
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VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kon-

troli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz legalności zatrudnienia. Celem działania instytucji jest poprawa stanu ochrony 

pracy poprzez czuwanie nad przestrzeganiem praw pracowniczych oraz dążenie do systema-

tycznej poprawy warunków pracy. 

 

W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie przepro-

wadzili 3.308 kontroli w 2.977 podmiotach gospodarczych, tj. o 21% mniej w porównaniu 

do roku 2019 r. Spadek liczby kontroli, liczby skontrolowanych podmiotów oraz wydanych po 

czynnościach kontrolnych środków prawnych wynika z wprowadzonego na terytorium Rzecz-

pospolitej Polskiej stanu epidemii. W konsekwencji na podstawie polecenia Głównego Inspek-

tora Pracy doszło do ograniczenia lub okresowego zawieszenia czynności kontrolnych prowa-

dzonych przez inspektorów pracy.  

 

W trakcie przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy dokonywali oceny prawnej 

ochrony pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia. Czę-

sto kontrolowali jednocześnie wszystkie obszary. 

 

Ważnym obszarem z zakresu prawa pracy są kontrole dotyczące czasu pracy oraz 

wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Występują ścisłe zależności 

pomiędzy naruszeniami przepisów o czasie pracy a naruszeniami przepisów o wynagrodze-

niach. 

W roku sprawozdawczym do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należy zali-

czyć: nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieokreślenie systemów, rozkładów 

i okresów rozliczeniowych czasu pracy, zatrudnianie pracowników z naruszeniem przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy, niewypłacanie bądź nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 

za pracę oraz wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających 

zarówno z przekroczenia dobowej, jak i średniotygodniowej normy czasu pracy. Niewłaściwe 

prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników przekładało się na nierze-

telne i nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy, a to z kolei skutkowało niewypłaceniem bądź 

zaniżeniem należnego świadczenia pieniężnego.  
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W roku 2020 inspektorzy pracy ujawnili zaległości w wypłacie dla 4,6 tys. pra-

cowników na kwotę prawie 9,2 mln zł.   

W ocenie inspektorów pracy przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu 

czasu pracy oraz wynagrodzeń są m.in. niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy lub 

ich celowe i świadome omijanie, choć także - w szczególnie trudnym roku pandemii - trudności 

finansowe. Problematyka wypłaty należności pracowniczych od lat należy do najbardziej new-

ralgicznych obszarów ochrony pracy, ważnych także ze względu na swój aspekt społeczny 

i w tym zakresie podejście instytucji się nie zmieni. Ponieważ wyniki kontroli wskazują, że stan 

przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zakresie jest wciąż niezadowalający, nadal bę-

dzie to jeden z priorytetów działalności Państwowej Inspekcji Pracy. W roku 2021 r. warto też 

postawić na dalszą popularyzację omawianych przepisów (w roku 2020 problematyka czasu 

pracy i wynagrodzeń była poruszana w ramach szkoleń dla uczestników konkursów prewen-

cyjnych oraz w ramach konferencji), w tym również przyjętych rozwiązań „tarczowych”, co 

umożliwi pracodawcom łatwiejsze z nich skorzystanie. 

 

W roku 2020 inspektorzy pracy kontrolowali zakaz zawierania umów cywilnopraw-

nych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.  

Liczba przypadków nieprzestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy ma tendencje spadkową, należy jed-

nak uwzględnić specyficzną sytuację, jaka miała miejsce w 2020 roku, która rzutowała za-

równo na czynności kontrolne inspektorów pracy (wykonali mniejszą niż zakładano liczba kon-

troli), jak i na sytuację pracodawców i pracowników. Lekceważenie przez pracodawców prze-

pisów warunkujących zatrudnianie na podstawie umowy o pracę podyktowane było w dużej 

mierze chęcią ograniczenia kosztów pracy, choć niewątpliwie obecnie również wiązało się 

z obawą o przetrwanie firm.  

Z uwagi na fakt, iż nadal występują rażące przypadki nieprzestrzegania zakazu zawie-

rania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy działa-

nia kontrolne będą kontynuowane. Inspektorzy pracy powinni wykorzystać wszystkie dopusz-

czalne w tym zakresie środki przewidziane przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, 

w szczególności polecenia, bowiem są to środki prawne realizowane przez przedsiębiorców 

już w czasie trwania kontroli. Istotne jest kontunuowanie działalności prewencyjno-informacyj-

nej dla pracodawców, pracowników, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz organizacji związkowych. Ce-

lowe wydaje się również rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązań ustawodawczych 

wprost zakazujących świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w takich dzie-

dzinach, jak np. pomoc społeczna, opieka zdrowotna, handel, z uwagi na społecznie użyteczny 

charakter tej działalności oraz odpowiedzialność społeczną. 
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Inspektorzy pracy prowadzili również kontrole wypłaty minimalnego wynagrodzenia 

dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieprawidłowości ujawnione 

w czasie czynności kontrolnych to głównie niewypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia zlece-

niobiorcom i usługodawcom poniżej obowiązującej minimalnej stawki godzinowej oraz nieu-

stalenie w umowach wysokości wynagrodzenia za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub 

świadczenia usługi. Najczęstszą przyczyną stwierdzanych naruszeń była niedostateczna zna-

jomość obowiązujących rozwiązań prawnych lub lekceważenie obowiązków wynikających 

z przepisów.  

Widoczna jest tendencja poprawy stanu praworządności w omawianym zakresie. Wy-

nika to w szczególności z rosnącej świadomości prawnej i zrozumienia obowiązujących prze-

pisów. Czynności kontrolne będą jednak kontynuowane, przyczynią się bowiem do dalszego 

zmniejszenia liczby nieprawidłowości i podniesienia świadomości prawnej przedsiębiorców 

z zakresu zatrudniania i wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.  

 

W trakcie kontroli tematyki legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarob-

kowej obywateli polskich skupiono się głównie na badaniu zatrudniania osób bez potwier-

dzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłosze-

niu osób zatrudnionych lub wykonujących pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego 

oraz nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy.  

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy napotykali na trudności sprowadzające się 

najczęściej do prób unikania spotkań z powołaniem się na zagrożenia związane z pandemią. 

Częstokroć w takich przypadkach dochodziło do przekładania kontroli na późniejsze terminy, 

co przy zagadnieniach legalności zatrudnienia mogło wpływać na ustalenia kontrolne. 

Kontrole zagadnień nielegalnego powierzania i wykonywania pracy od lat wskazują, że 

problem ten najczęściej daje się zauważyć w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębior-

stwach sektora prywatnego, które zajmują się handlem i naprawami, przetwórstwem przemy-

słowym i budownictwem.  

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to najczęściej obniżanie kosztów działalno-

ści, a w związku z tym zwiększanie zysków przedsiębiorców, podnoszenie konkurencyjności 

na rynku, ukrywanie swoich dochodów przez osoby, na których ciążą różnego rodzaju zobo-

wiązania (alimenty, tytuły egzekucyjne) i w konsekwencji unikanie egzekucji poprzez ukrycie 

dochodów.  

Kontrole z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wykazują coraz 

mniejszy odsetek podmiotów, które nie przestrzegają przepisów prawa w zakresie nawiązy-

wania stosunku pracy i zgłaszania zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego. Sporadycz-

nie ujawniane są przypadki wykonywania pracy przez dłuższy czas bez zawarcia umowy, czy 

też bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Inspektorzy pracy napotykali jednak często 
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na sytuacje dające podstawy do przyjęcia, że istnieje „szara strefa”, z którą – z uwagi na brak 

współpracy ze strony świadczących pracę lub usługi, zainteresowanych takim stanem rzeczy 

– bardzo trudno jest walczyć. Zasadne wydaje się więc ograniczenie szarej strefy poprzez 

wprowadzenie właściwych rozwiązań prawnych. Podnoszony od lat postulat zgłoszenia pra-

cownika czy też osoby świadczącej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej do ubezpie-

czenia społecznego przed faktycznym rozpoczęciem pracy wyeliminowałby nielegalne zatrud-

nienie.  

  

Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców ujawniły - w porównaniu do 2019 roku - znaczny spadek liczby 

naruszeń, a te stwierdzone polegały jedynie na niedopełnieniu obowiązków formalnych, np. 

niedokonaniu rejestracji oświadczeń czy dokonaniu samowolnie zmian w warunkach zatrud-

nienia i powierzeniu pracy na innych warunkach (gorszych) niż te ustalone w zezwoleniach na 

pracę lub oświadczeniach. Cieszy, że nie zaobserwowano praktyk służących celowym nadu-

życiom w zatrudnianiu cudzoziemców, skutkujących nielegalnym powierzaniem pracy. Niewąt-

pliwie jednak wpływ na liczbę cudzoziemców objętych kontrolami miała sytuacja związana 

z pandemią SARS-CoV2 - ich zatrudnienie w firmach Podkarpacia znacząco spadło.  

Praktyka pokazuje, że najskuteczniejsza jest kontrola wspólna inspektora pracy 

i przedstawiciela Straży Granicznej. Kontrola w zespołach kilkuosobowych z dwóch jednostek 

kontrolnych pozwala skutecznie wykorzystać możliwości prawne, jakie pozostają w dyspozycji 

obu urzędów (rozpoznanie i legalność pobytu po stronie Straży Granicznej, kontrola wykony-

wania pracy i jej prawidłowości po stronie inspekcji pracy).  

Na podstawie kilkuletniej analizy zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziem-

ców, zwłaszcza kwestii wypłaty wynagrodzeń za pracę, należy zastanowić się nad możliwością 

prawnego (poprzez zmianę przepisów) nakazania dokonywania wypłaty wynagrodzeń cudzo-

ziemcom na rachunki bankowe. Cudzoziemcy, którym kończy się pobyt na terytorium RP lub 

zezwolenie na pracę, często nie otrzymują należnego wynagrodzenia.   

Zasadne jest również prowadzenie dialogu, wymiany doświadczeń, szkoleń z organami 

wydającymi zezwolenia na pracę i rejestrującymi oświadczenia, w zakresie różnic w zatrud-

nieniu na podstawie umowy o pracę a powierzeniem pracy na podstawie umowy cywilnopraw-

nej. Z analizy rynku pracy wynika, że duża część umów zlecenia nie spełnia przesłanek umowy 

cywilnoprawnej już na etapie wnioskowania o zezwolenie. W sytuacji, gdy inspektor pracy pró-

buje podjąć działania w celu przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, umowa 

z cudzoziemcem jest rozwiązywana, albo czas jej obowiązywania jest już tak krótki, że działa-

nia te stają się bezcelowe. 

Pomimo pandemii i spowolnienia gospodarki należy spodziewać się wzrostu liczby cu-

dzoziemców świadczących pracę na terytorium RP. Ponieważ są to coraz częściej specjaliści 
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i osoby dobrze wykształcone, należy umożliwić im jak najszersze poznanie polskiego prawa 

pracy i zwiększyć dostępność do rzetelnych specjalistycznych materiałów z informacjami nt. 

praw pracowniczych cudzoziemców. Należy też zadbać o szkolenia dla pracodawców zatrud-

niających cudzoziemców, jak też bezwzględnie prowadzić postępowania wykroczeniowe 

względem pracodawców naruszających przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. 

 

W 2020 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie zbadano okoliczności 

i przyczyny 81 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało łącznie 89 osób, 

w tym 13 poniosło śmierć na skutek doznanych obrażeń.  

Analizując zdarzenia wypadkowe, należy zauważyć wzrost liczby wypadków, do jakich 

doszło przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna, dużą liczbę zdarzeń, w których 

poszkodowani ponieśli śmierć lub doznali ciężkiego urazu w wyniku upadku z wysokości na 

niższy poziom (głównie w budownictwie) oraz w wyniku eksploatacji różnego rodzaju maszyn 

i urządzeń technicznych (głównie w zakładach branży przemysłowej). Najczęstszymi przyczy-

nami wypadków były: brak skutecznych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, 

brak odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi pracami, tolerowanie odstępstw od zasad 

bezpiecznego wykonywania pracy przez osoby sprawujące nadzór, eksploatacja maszyn nie-

posiadających urządzeń ochronnych lub posiadających niesprawne urządzenia. W następnym 

roku celowe jest więc kontynuowanie działań kontrolnych i prewencyjnych, w szczególności 

skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność budowlaną, 

przemysłową oraz związaną z pozyskiwaniem drewna. Wskazane jest też prowadzenie dzia-

łań zmierzających do podniesienia świadomości pracodawców i pracowników odpowiedzial-

nych za zarządzanie bezpieczeństwem pracy, co umożliwi zmianę ich podejścia do problema-

tyki zarządzania bezpieczeństwem pracy i pozwoli zrozumieć podstawowy cel, w jakim doko-

nuje się ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, czyli wyeliminowanie lub ogra-

niczanie występujących zagrożeń wypadkowych. 

 

W 2020 r. realizowano kontrole przedsiębiorców szeroko pojętej branży budowlanej. 

Celem tych działań była eliminacja zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących, a w efekcie po-

prawa warunków pracy w bardzo trudnej i wymagającej działalności.  Dotychczasowa praktyka 

wskazuje, że połączenie działań kontrolnych w budownictwie z działalnością promocyjno-pre-

wencyjną przynosi najlepsze rezultaty. Ze względu na liczbę i rodzaj zagrożeń, w tym wypad-

kowych, branża budowlana musi być pod stałym nadzorem inspektorów pracy w kolejnych 

latach, przy wsparciu ze strony przedsięwzięć promocyjno-prewencyjnych. 
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Celem kontroli w zakładach usług leśnych była ocena stanu przestrzegania przepi-

sów prawa pracy, w tym przepisów bhp, w procesie pozyskania i zrywki drewna. Skala ujaw-

nionych nieprawidłowości świadczy o wciąż niezadawalającym stanie przestrzegania przepi-

sów bhp przez pracodawców prowadzących prace z zakresu gospodarki leśnej.  

Istotnym zagadnieniem wymagającym kontroli inspektorów pracy jest coraz większe 

wykorzystywanie urządzeń, do obsługi których wymagane są kwalifikacje oraz decyzje UDT, 

zezwalające na ich użytkowanie. Zagadnienia te powinny być poddawane szczególnie wnikli-

wej ocenie w planowanych na rok 2021 działaniach inspektorów nadzorujących gospodarkę 

leśną. Niezbędne jest dalsze kontynuowanie kontroli jako nadzoru specjalistycznego w celu 

dotarcia do jak największej liczby wykonawców i podwykonawców, głównie prowadzących 

ścinkę i obalanie drzew, wsparte promocją bezpieczeństwa pracy w sektorze usług leśnych 

wśród pracowników i przedsiębiorców. Konieczne są również ponowne kontrole w zakładach 

usług leśnych ocenionych negatywnie. Kontrole są bowiem najskuteczniejszym środkiem eg-

zekwowania przestrzegania obowiązujących przepisów i znacząco przyczyniają się do po-

prawy stanu bhp. 

  
W 2020 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w celu 

eliminowania nieprawidłowości wydali 12,6 tys. decyzji, 9,8 tys. wniosków oraz 344 polece-

nia. Poprawę warunków pracy uzyskano, egzekwując od pracodawców i przedsiębiorców usu-

nięcie występujących w zakładach pracy naruszeń. Wykonanych zostało 86% decyzji i 76% 

wniosków. W wyniku realizacji wydanych środków prawnych m.in. wyegzekwowano należ-

ności dla 2,7 tys. pracowników na ogólną kwotę 3 mln zł.   

 

W dalszym ciągu utrzymywała się na wysokim poziomie liczba skarg pracowniczych 

(w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do OIP w Rzeszowie wpłynęło tylko 3% skarg 

mniej niż w roku 2020). Co czwarta skarga była zasadna lub częściowo zasadna, najliczniejsza 

grupa zgłaszanych problemów dotyczyła niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wy-

nagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Zmniejszenie liczby skarg może sugerować 

nieznaczną poprawę sytuacji na rynku pracy, może też wynikać z ostrożności pracowników, 

którzy bardziej zainteresowani byli przetrwaniem swojego zakładu pracy w trudnym okresie 

pandemii niż dociekliwym dochodzeniem swoich uprawnień. Skarżący niewątpliwie są coraz 

bardziej świadomi swoich praw (często po zasięgnięciu opinii prawnej kierują sprawy bezpo-

średnio na drogę sądową), jednak zachowanie pracy było dla nich niewątpliwie priorytetem. 

  

Realizując ustawowe zadanie ścigania wykroczeń przeciwko prawom pracownika, in-

spektorzy pracy OIP w Rzeszowie w 2020 roku ujawnili 2.034 wykroczenia, z których 58% 

ujęli w środkach wychowawczych. W trudnym roku pandemii częściej korzystali z tego środka 
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oddziaływania wychowawczego, jeśli pozwały na to okoliczności popełnienia czynu zabronio-

nego, tj.: przyznanie się obwinionego do popełnionego czynu, dotychczasowa niekaralność, 

niski stopień społecznej szkodliwości czynu i podjęcie w trakcie kontroli działań zmierzających 

do usunięcia nieprawidłowości. 

 

W roku 2020  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie udzielono w sumie 5,4 

tys. porad. W związku z epidemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 zmienił się w znacz-

nym stopniu zakres tematyczny udzielanych porad, strony często poruszały zagadnienia wy-

nikające z nowych unormowań w zakresie tej tematyki. Pandemia postawiła nowe wyzwania 

przed pracodawcami i pracownikami, inspekcja pracy wyszła naprzeciw nowym oczekiwaniom 

i skutecznie wywiązała się z zadania poradnictwa prawnego w zmienionych warunkach spo-

łecznych i prawnych. 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2020 roku podjął szereg działań prewen-

cyjno-promocyjnych mających na celu poprawę warunków pracy i przestrzegania prawa 

pracy. Działania te polegały m.in. na prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, w tym bez-

pieczeństwa i higieny pracy dla społecznych inspektorów pracy i przedstawicieli związków za-

wodowych, a także udzielaniu różnego rodzaju informacji z zakresu prawa pracy oraz działal-

ności Państwowej Inspekcji Pracy. Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii wirusa oraz wpro-

wadzone w związku z tym obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne działalność ta w znacznej 

mierze musiała zostać zorganizowana w nowej formule, tzn. za pośrednictwem elektronicz-

nych środków przekazu. Niewątpliwie brakowało kontaktu bezpośredniego z uczestnikami, ale 

pozytywny odzew po zakończeniu szkoleń, prelekcji, konferencji pozwala stwierdzić, że zada-

nie upowszechnienia prawa pracy zostało wykonane poprawnie.   

 

W 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy nadal będzie merytoryczna, profesjonalna 

i skuteczna. Wykonując obowiązki ustawowe, będzie się koncentrować na efektywnych dzia-

łaniach kontrolnych i prewencyjnych, których celem będzie dalszy wzrost poziomu bezpieczeń-

stwa pracy i poszanowania praw pracowników. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

działania inspektorów nakierowane będą na eliminowanie bezpośrednich zagrożeń wypadko-

wych oraz ograniczanie na pracujących wpływu niebezpiecznych lub szkodliwych czynników 

środowiska pracy. W odniesieniu do prawnej ochrony pracy ich działania skupione będą na 

ograniczaniu naruszeń przepisów o czasie pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń 

ze stosunku pracy oraz przestrzeganiu rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz 

antykryzysowych.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie w roku 2020 

   

 

165 
 

Dbałość o warunki pracy i przestrzeganie praworządności to dla Państwowej Inspekcji 

Pracy priorytet. Zdrowie i życie pracownika oraz poszanowanie jego uprawnień jest dobrem 

szczególnie chronionym i od tej zasady nie ma i nie będzie żadnych odstępstw. 

 

 



          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. - kontrole i środki prawne

ogółem1) 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: 3 308 12 684 200 156 331 166 0 1 953 9 792 344

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 63 344 1 8 4 0 0 49 222 3
2. Górnictwo, wydobywanie 6 106 0 0 3 0 0 4 41 0
3. Przetwórstwo przemysłowe 546 3722 39 26 126 55 0 423 2459 84
4. Wytwarzanie energiia) 9 34 4 4 1 0 0 6 24 0
5. Dostawa wodyb) 73 512 0 0 11 0 0 38 243 5
6. Budownictwo 468 2154 129 97 143 38 0 290 1202 22
7. Handel i naprawyc) 728 2402 10 5 24 26 0 424 2242 87
8. Transport i gospod. magaz. 118 206 1 4 2 13 0 88 416 19
9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 109 396 2 3 3 4 0 85 513 19
10. Informacja i komunikacja 18 36 1 2 0 2 0 14 71 7
11. Finanse i ubezpieczeniae) 24 66 0 0 0 0 0 17 91 2
12. Obsługa rynku nieruchom. 14 36 4 0 8 0 0 7 28 1
13. Działalność profesjonalnaf) 112 249 2 2 1 19 0 54 227 14
14. Usługi administrowaniag) 100 215 3 4 2 5 0 73 342 18
15. Administracja publicznah) 204 398 0 0 1 0 0 68 240 5
16. Edukacja 199 381 0 0 0 0 0 67 253 11
17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 191 439 3 0 2 1 0 84 350 13
18. Kultura, rozrywka i rekr. 207 454 0 0 0 1 0 77 319 15
19. Pozostała działaln. usług. 119 534 1 1 0 2 0 85 509 19

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 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 

d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

decyzji

wniosków 
w wystąpie-

niach
wystąpień3)

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

   Wyszczególnienie
kontroli

i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

decyzji 
zaprzestania 
działalności2)

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

poleceń4)

L I C Z B A 

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

zakłady o 
zatrudnieniu: 3 308 12 684 200 156 331 166 0 1 953 9 792 344

1. 1 - 9 1825 7087 154 129 189 69 0 1093 5496 175
2.  10 - 49 962 3550 41 16 101 56 0 536 2746 112
3.  50 - 249 377 1601 3 7 32 37 0 230 1105 31
4 250 i powyżej 144 446 2 4 9 4 0 94 445 26

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

decyzji
w tym:

       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1) poleceń4)

decyzji 
zaprzestania 
działalności2)

wystąpień3)
wniosków 

w wystąpie-
niach

L I C Z B A 



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: 3 308 12 684 200 156 331 166 0 1 953 9 792 344

1. Sektor publicznya) 869 2 044 2 7 6 1 0 317 1 208 45
ogółem, w tym własność:
1. państwowa 79 186 0 1 3 0 0 26 79 0
2. samorządowa 786 1855 2 6 3 1 0 287 1114 45
3. mieszana 4 3 0 0 0 0 0 4 15

2. Sektor prywatnyb) 2 426 10 623 197 148 323 165 0 1 626 8 552 299
ogółem, w tym własność:
1. prywatna krajowa 2220 9861 187 136 292 156 0 1498 7893 277
2. prywatna zagraniczna 98 340 2 4 10 5 0 63 368 11
3. prywatna mieszana 108 422 8 8 21 4 0 65 291 11

3.
Sektor mieszany 
zrównoważonyc)

4. Nieokreślona własność 13 17 1 1 2 0 0 10 32 0

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.

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 

( wg form własności )
Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. - kontrole i środki prawne

decyzji 
zaprzestania 
działalności2)

wystąpień3)
wniosków 

w wystąpie-
niach

poleceń4)

L I C Z B A 
decyzji

w tym:
Wyszczególnienie

kontroli
ogółem1)



                                                           ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )                                                            

objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 2 034 800 56 1 178 403 19 737 30
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 53 15 0 38 7 0 26 0
2. Górnictwo, wydobywanie 3 0 0 3 0 0 3 0
3. Przetwórstwo przemysłowe 483 217 15 251 115 4 150 4
4. Wytwarzanie energiia) 6 5 0 1 4 0 1 0
5. Dostawa wodyb) 19 5 0 14 3 0 11 0
6. Budownictwo 538 263 10 265 134 6 151 10
7. Handel i naprawyc) 416 119 7 290 56 2 190 6
8. Transport i gospod. magaz. 99 63 0 36 25 0 25 2
9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 112 43 7 62 24 2 37 1
10. Informacja i komunikacja 9 3 0 6 3 0 5 0
11. Finanse i ubezpieczeniae) 23 1 0 22 1 0 11 0
12. Obsługa rynku nieruchom. 7 0 0 7 0 0 4 0
13. Działalność profesjonalnaf) 59 20 14 25 9 3 15 2
14. Usługi administrowaniag) 66 24 2 40 13 1 30 2
15. Administracja publicznah) 13 0 0 13 0 0 10 0
16. Edukacja 23 3 1 19 2 1 14 2
17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 37 13 0 24 4 0 13 1
18. Kultura, rozrywka i rekr. 13 0 0 13 0 0 8 0
19. Pozostała działaln. usług. 55 6 0 49 3 0 33 0

Źródło: dane PIP

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach
skierowanych 

wniosków do sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna
g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca
h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

   Wyszczególnienie
nałożonych 
mandatów

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020  r. - wykroczenia i przestępstwa 

L I C Z B A 

ogółem

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych
w tym:

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową



objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o 
zatrudnieniu: 2 034 800 56 1 178 403 19 737 30

1. 1 - 9 1333 507 35 791 253 12 483 20
2.  10 - 49 466 186 13 267 93 5 165 8
3.  50 - 249 148 64 0 84 35 0 58 0
4 250   i powyżej 87 43 8 36 22 2 31 2

Źródło: dane PIP

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

ogółem

( wg wielkości zatrudnienia )

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach

w tym:
Wyszczególnienie

L I C Z B A 
ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych



objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OGÓŁEM, w tym: 2 034 800 56 1 178 403 19 737 30

1. Sektor publicznya) 76 18 1 57 9 1 42 3
ogółem, w tym własność:
1. państwowa 12 3 0 9 1 0 7 2
2. samorządowa 61 12 1 48 7 1 35 1
3. mieszana 3 3 0 0 1 0 0 0

2. Sektor prywatnyb) 1 951 782 55 1 114 394 18 690 27
ogółem, w tym własność:
1. prywatna krajowa 1780 696 42 1042 351 14 642 23
2. prywatna zagraniczna 91 50 9 32 21 3 19 3
3. prywatna mieszana 80 36 4 40 22 1 29 1

3.
Sektor mieszany 
zrównoważonyc)

4. Nieokreślona własność 7 0 0 7 0 0 5 0

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.

Źródło: dane PIP 

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

w tym:

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach

( wg form własności )

Wyszczególnienie

L I C Z B A 
ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

ogółem
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