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Państwowa Inspekcja Pracy 

Podstawa prawna działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 

Struktura organizacyjna . 

Państwowa Inspekcja Pracy działa w oparciu o ustawę z dnia z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi RP i jest organem nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Państwową Inspekcję Pracy tworzy: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy 

oraz inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów 

pracy. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy 

przy pomocy zastępców . 

 

 

 

 
Zadania kontrolno-nadzorcze: 
 
 nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szczególności 

przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i 

innych świadczeń ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, 

młodocianych i osób niepełnosprawnych, 

 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz 

kontrola przestrzegania obowiązku: 

a. informowania powiatowych urzędów pracy przez pracodawców o zatrudnieniu 

bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej, 

b. informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności, 

USTAWOWE ZADANIA PA ŃSTWOWEJ INSPEKCJI 
PRACY 

 
o kontrolno-nadzorcze, 
o informacyjno-doradcze, 
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c. opłacania składek na Fundusz Pracy; 

d. dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest 

uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

e. prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; 

 

 kontrola przestrzegania przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebudowy  

i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn  

i urządzeń technicznych oraz technologii, 

 

 kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku 

pracy, a w szczególności: 

a. badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola 

stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, 

b. analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających tym chorobom, 

c. inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w 

szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d. inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, 

e. udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i 

zdrowia pracowników, a także porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy; 

 

 współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska; 

 

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w ustawie z 

dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

36, poz. 233); 
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 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 

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

postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy; 

 

 wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach, o których mowa w art. 3045 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)); 

 

 udzielanie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej informacji o minimalnych warunkach 

zatrudnienia pracowników, określonych w dziale drugim rozdziale IIa ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; 

 

 współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za 

nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, polegająca na: 

a. udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do 

wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

określony czas, przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

b. informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników 

skierowanych do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem 

Unii Europejskiej, 

c. wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania żądanej 

informacji ze względu na zakres jego działania; 

 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, 

wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.4)), a także 

innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w 

charakterze oskarżyciela publicznego; 

 

 wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i przepisach szczególnych. 
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Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy ponadto nadzór i kontrola zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 

1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom 

wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez 

pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest 

świadczona; 

2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie 

niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 

3) osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym 

pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. 

 

Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje także nadzór i kontrolę zapewnienia przez pracodawcę 

bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i 

uczniów niebędących pracownikami. 

Państwowa Inspekcja Pracy może podejmować działania w zakresie prowadzenia badań oraz 

analizowania czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie czynności kontrolnych, udokumentowanych w 

protokóle z kontroli, inspektor pracy  wydaje środki prawne w formie : 

 decyzji ustnej, 

 wpisu do dziennika budowy, 

 decyzji na piśmie,  

 decyzji wstrzymania prac, 

 decyzji skierowania pracowników do innych prac, 

 nakazania, 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, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego 

rodzaju; 

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia, 

 zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego 

zakładu, 

 wystąpienia skierowanego do pracodawcy  o usunięcie stwierdzonych naruszeń prawa, 

 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. 
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Ponadto w razie potrzeby wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych wykroczeń 

przeciwko prawom pracowniczym, inspektor pracy karze obwinionych mandatem lub kieruje 

wniosek o ukaranie do sądu.  

 

         Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje powołany przez Głównego Inspektora Pracy,  

Okręgowy Inspektor Pracy przy pomocy zastępców.   

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu obejmuje swą działalnością teren województwa 

Wielkopolskiego. W jego skład wchodzą cztery oddziały: w Koninie , Pile, Ostrowie Wlkp. oraz 

Lesznie. Działalnością OIP kieruje Okręgowy Inspektor Pracy przy pomocy dwóch zastępców. 

Merytoryczne zadania OIP realizowane są przez zespoły ds. nadzoru i kontroli, sekcję 

profilaktyki, sekcję prawną będące wewnętrznymi ogniwami organizacyjnymi. Pozostałe 

zadania OIP realizuje sekcja analiz i statystyki oraz sekcja finansowo księgowa.   

W OIP Poznań zatrudnionych jest 211 pracowników w tym 135 inspektorów pracy i 20 

pracowników merytorycznych wspomagających inspektorów pracy.  

Ramy działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w 2008 roku zostały 

wyznaczone zapisami ustawy o PIP. Oprócz działań kontrolno – nadzorczych nacisk  w 2008 

roku położono na promocję oraz działalność informacyjno-popularyzatorską w zakresie ochrony 

pracy.  Prowadzono również stałe, codzienne poradnictwo prawne i techniczne.  

W celu pełniejszego nadzoru nad warunkami pracy kontynuowano współpracę ze związkami 

zawodowymi, prokuraturą, organami administracji oraz innymi organami nadzoru nad 

warunkami pracy.   

Działalność kontrolna wynikała głównie z programu działania OIP na 2008 rok oraz ze 

zgłoszonych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu skarg pracowniczych i i 

zawiadomień. Program działania określał główne zadania w zakresie działalności kontrolno-

nadzorczej wynikające z oceny stanu warunków pracy i przestrzegania praworządności w 

stosunkach pracy.  

Bardzo istotnym elementem działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu jest 

udzielanie porad prawnych i technicznych z zakresu ochrony pracy pracownikom, pracodawcom 

oraz związkom zawodowym. Porad udzielają w trakcie kontroli inspektorzy pracy. W siedzibie 

Okręgu działalnością tą zajmuje się 3 radców prawnych.  

Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy bardzo intensywnie angażuje się w działania 

profilaktyczne i promujące ochronę pracy wykorzystując do tego radio, telewizję i prasę 

wysokonakładową. 
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Ważniejsze telefony i adresy.  

 

 

  Telefon Fax. 

Okręgowy Inspektorat Pracy   

ul. Św. Marcin 46/50 

61-807 Poznań 

Centrala 

Sekretariat 

Kancelaria 

Porady prawne. 

Porady techniczne 

Zgłaszanie wypadków 

859-90-00 

859-90-01 

859-90-02 

859-90-05 

859-90-08 

859-90-08 

kier. 061 

859-90-03 

Oddział w  Ostrowie Wlkp. 

ul. Grabowska 29 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

 737-46-00 

kier. 062 

737-46-04 

Oddział w Pile 

ul. Sikorskiego 35 

64-920 Piła 

 212-52-01 

kier.067 

211-07-41 

Oddział w Lesznie 

ul. Magazynowa 4 

64-100 Leszno 

 520-59-27 

kier.0 65 

529-24-17 

Oddział w Koninie 

ul. Obrońców Westerplatte 12 

62-500 Konin 

 242-88-22 

kier.063 

244-52-02 
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ZZAAGGRROOŻŻEENNII AA  ZZAAWWOODDOOWWEE  II   II CCHH   SSKKUUTTKKII   NNAA  PPOODDSSTTAAWWII EE  

DDAANNYYCCHH   SSTTAATTYYSSTTYYCCZZNNYYCCHH ..  

WWyyppaaddkk ii   pprr zzyy  pprr aaccyy    

  

Z danych GUS wynika,  że w zakładach objętych nadzorem Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Poznaniu w 2008 r. w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało  11 995 pracowników, w 

tym 46 osób poniosło śmierć, a 87 osób uległo  ciężkiemu uszkodzeniu ciała. Dla porównania w 

roku 2007 odpowiednio 11 007  poszkodowanych w wypadkach, w tym 40 śmiertelnych i 106 

powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. 

Porównanie liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2002 –2008 

przedstawiono na poniższym wykresie.  

 

Wypadki przy pracy w latach 2002- 2008 
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Liczbę wypadków przy pracy, które wydarzyły się w poszczególnych działach gospodarki 

narodowej przedstawia poniższy wykres     

 

Wypadki przy pracy w Wielkopolsce wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 

 

 

 

Najwięcej wypadków przy pracy wydarzyło się w przemyśle – 6174 (51,5%), handlu – 1287 

(10,7%) oraz budownictwie – 1138 (9,5%). Najwięcej wypadków śmiertelnych zarejestrowano 

w przemyśle – 13 (28,3%), budownictwie – 8 (17,4%), handlu – 6 (13,0%). Absencja chorobowa 

spowodowana wypadkami wynosiła na przykład w  górnictwie - średnio 37,5 dni, budownictwie 

– 35,8 dni, transporcie – 31,0 dni, przemyśle -  29,0 dni, . 

Wypadki przy pracy spowodowały w 2008r. ogółem 355 052 dni niezdolności do pracy (309 870 

w 2007 r.), co daje średnio 29,6 dni absencji chorobowej w pracy na każdego poszkodowanego 

w wypadku przy pracy (w 2007 r. 28,3).   

Na tle danych statystycznych wypadki w Wielkopolsce stanowiły 11,5% ogólnej liczby 

wypadków rejestrowanych w Polsce, wypadki śmiertelne – 8,8%, powodujące ciężkie 

uszkodzenie ciała – 9,6% takich wypadków zarejestrowanych w roku 2008 w Polsce. Relacje te 

obrazuje wykres na następnej stronie. 
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Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczba wypadków na 1000 pracujących) za rok  wynosi dla 

Wielkopolski 10,69 i jest wyższy od przeciętnego wskaźnika krajowego, który wynosi 9,11. Absencja 

chorobowa spowodowana wypadkami przy pracy dla Wielkopolski wynosi 29,6 dni i jest niższa od 

absencji krajowej, która wynosi 35,0 dni. Oba wskaźniki w okresie minionych 3 lat wykazują tendencje 

wzrostowe.   

  

 

CChhoorr oobbyy  zzaawwooddoowwee 

 

W zakresie zachorowalności zawodowej a terenie Wielkopolski od w okresie lat 1999 – 2007 

roku, mimo, iż w roku 2006 nastąpił niewielki wzrost liczby rejestrowanych chorób 

zawodowych do roku 2007 występowała wyraźna tendencja spadkowa. W roku 2008 w 

Wielkopolsce zarejestrowano  375 chorób zawodowych.  Liczba stwierdzonych w tym roku 

przypadków zachorowań na tle zawodowym wzrosła zatem w porównaniu do roku poprzedniego 

o 32,5%.  

W Polsce w roku 2008 zarejestrowano ogółem 3546 chorób zawodowych ( wzrost w porównaniu 

do roku poprzedniego o 7,9%). Liczba chorób zawodowych rejestrowanych w Wielkopolsce 

stanowi 10,6% zachorowań zawodowych w Polsce ( w roku 2007 – 8,6%). 

Liczbę chorób zawodowych w latach 2000 - 2008 w Wielkopolsce przedstawiono na wykresie 

poniżej 
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Strukturę  stwierdzonych w roku 2008 i 2007 chorób zawodowych przedstawiono poniżej na 
wykresie. 

 
 

 

 

 

Największy wzrost zachorowalności zawodowej o 46,2% wystąpił w zakresie chorób narządu 

głosu, pylic płuc – o 155,6%  i astmy oskrzelowej – o 87,5%. Zmniejszyła się natomiast liczba 

stwierdzonych przypadków ubytku słuchu – o 42,3% i chorób zakaźnych – o 20,0%. Wg danych 

WSSE w Poznaniu najwięcej chorób zawodowych odnotowano powiecie poznańskim, 

konińskim i gnieźnieńskim. Dotyczyły one głównie chorób narządu głosu u nauczycieli. 
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DDZZII AAŁŁAALLNNOOŚŚĆĆ  KKOONNTTRROOLLNNOO  ––  NNAADDZZOORRCCZZAA..    

  ŚŚRROODDKKII   PPRRAAWWNNEE..  

  

  

W roku 2008 r. inspektorzy pracy OIP w  Poznaniu przeprowadzili łącznie 7468 kontroli. 

W porównaniu do roku 2007  nastąpił spadek  liczby kontroli o 3,36 %.   

Każdy inspektor  przeprowadził w 2008 roku  przeciętnie 53 kontrole. 

 

Liczba kontroli w latach 2001 - 2008 

 

 

Najwięcej kontroli w 2008r przeprowadzono w przemyśle  - 2030 (27,2%), handlu – 1930 

(25,8%) i  budownictwie – 1171 (15,7%). W zakładach o zatrudnieniu do 9 osób 

przeprowadzono 3628 kontroli (47,3%), zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 2213 

kontroli (29,6%), w zakładach o zatrudnieniu 50 do 249 osób – 1135 kontroli (15,2%) i w 

zakładach powyżej 250 zatrudnionych 492  kontrole (6,6%).  

Liczbę kontroli przeprowadzonych w różnych działach gospodarki przedstawia wykres na 

następnej stronie.  
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Kontrole w OIP Poznań  w 2008r  wg polskiej klasyfikacji działalności  gospodarczej 
 

 

 

DDeeccyyzzjj ee  aaddmmii nn ii sstt rr aaccyyjj nnee  ii nnssppeekkttoorr óóww  pprr aaccyy..  

  

Decyzje administracyjne inspektorów pracy wydawano w sytuacji, gdy naruszenie dotyczyło 

przepisów i zasad bhp.  Nakazywano wówczas pracodawcy usunięcie stwierdzonych uchybień w 

ustalonym w nakazie terminie.  W przypadkach, gdy naruszenie powodowało  bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników wydawano pracodawcy nakaz wstrzymania 

określonych prac. Taki nakaz podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadkach, gdy 

pracownicy byli zatrudnieni  wbrew obowiązującym przepisom (np. przy pracach wzbronionych  

lub, gdy nie posiadają wymaganych kwalifikacji) wydawano nakaz skierowania pracowników do 

innych prac. Taki nakaz  również podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Ponadto inspektorzy pracy wydawali decyzje nakazujące pracodawcy wypłatę należnego 

wynagrodzenia lub innego świadczenia przysługującego ze stosunku pracy. 

W roku 2008 roku inspektorzy pracy wydali łącznie 36 241 decyzji  administracyjnych, w 

tym 743 decyzje płacowe dotyczące 9 718  pracowników i  35 498 decyzji w sprawach bhp. Na 
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piśmie wydano 26 903 decyzje. Wydano również 9338 decyzji ustnych. Do dzienników budowy 

wpisano 37 decyzji. Wstrzymano wykonywanie 1528 prac z powodu bezpośrednich zagrożeń dla  

zdrowia i życia 1185 pracowników. Ponadto wydano 563 decyzje skierowania  1277 

pracowników do innych prac.    

 

 

         

 

 

DDeeccyyzzjj ee  tteerr mmii nnoowwee  

  

Wydano 18 954 decyzje z ustalonym terminem wykonania oraz 14 394 decyzje z rygorem 

natychmiastowego wykonania. Najwięcej decyzji nakazowych w roku 2008  wydano w 

zakładach przemysłu – 37,5%, handlu – 23,2,0% i budownictwie – 19,3%. Ponad 51% decyzji z 

rygorem natychmiastowego wykonania wydanych zostało w zakładach przemysłowych. W 

handlu 35,3% takich decyzji, a w budownictwie wydano 15,4% . 

Podczas kontroli sprawdzono realizację 17 359 uprzednio wydanych decyzji nakazowych.  

Liczba niewykonanych decyzji stanowi 6,43% liczby decyzji sprawdzonych. W każdym takim 

przypadku wszczynane zostało postępowanie egzekucyjne  rozpoczynane wydaniem 

upomnienia. 

Wykres na następnej stronie przedstawia decyzje nakazowe wydane w roku 2008 wg Polskiej 

Klasyfikacji Działalności. 
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Decyzjami terminowymi regulowano najczęściej nieprawidłowości przedstawione w poniższej 

tabeli. 

 

Rodzaj nieprawidłowości Liczba decyzji 

Przygotowanie do pracy 5640 

Stanowiska i procesy pracy 4412 

Maszyny i urządzenia 4104 

Urządzenia i instalacje energetyczne 3269 

Obiekty i pomieszczenia pracy 2687 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe 2089 

Magazynowanie i składowanie 1871 

Zaplecze higieniczno sanitarne 1787 

Transport wewnątrz-zakładowy 1482 

Wentylacja, oświetlenie, ogrzewanie 1366 

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia 727 
 

 

Rodzaje nieprawidłowości  regulowanych decyzjami nakazowymi wydanymi w 2008r 

przedstawia  wykres na następnej stronie.  
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Decyzje dotyczące przygotowania do pracy stanowiły 15,6% liczby decyzji ogółem, stanowisk i 

procesów pracy – 12,2% , a maszyn i urządzeń technicznych – 11,3%.  

DDeeccyyzzjj ee  ppłł aaccoowwee..  

W roku 2008 wydano ogółem 743  decyzje płacowe dotyczące 9718 pracowników na łączną 

kwotę  10 316 270,49 zł. Liczba wydanych w 2008 roku decyzji płacowych wzrosła o 0,7% w 

porównaniu do roku ubiegłego. Najwięcej nakazów płatniczych wydano w przemyśle – 46,4%, 

handlu – 19,0%, transporcie – 12,8% i obsłudze nieruchomości – 6,9%. 

Wykres poniżej przedstawia liczbę wydanych decyzji płacowych wg klasyfikacji działalności 

gospodarczej.  
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DDeeccyyzzjj ee  wwsstt rr zzyymmaannii aa  pprr aacc..  

  

W roku 2008 wydano ogółem 1528  decyzji wstrzymania prac dotyczących 4170 pracowników, 

w tym 342 decyzje wstrzymania eksploatacji. Liczba wydanych w 2008 roku decyzji 

wstrzymania prac  wzrosła o 22,2% w porównaniu do roku ubiegłego 

Wydano także 51 decyzji zakazania wykonywania prac.  

Wydawane przez inspektorów pracy decyzje  wstrzymania prac dotyczyły bezpośrednich 

zagrożeń dla zdrowia i życia spowodowanych brakiem osłon i zabezpieczeń przy maszynach do 

obróbki metali i drewna, brakiem zabezpieczeń chroniących pracowników przed upadkiem  z 

wysokości, niezachowaniem warunków technicznych ochrony przed porażeniem  prądem 

elektrycznym, prowadzeniem w sposób niebezpieczny procesów produkcyjnych i 

technologicznych. 

Dane porównawcze wydanych przez inspektorów pracy decyzji wstrzymania prac w latach 

2002-2008 przedstawia poniższy wykres.    
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DDeeccyyzzjj ee  sskk ii eerr oowwaannii aa  ddoo  ii nnnnyycchh  pprr aacc..  

  

W roku 2008 r. wydano ogółem 563 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 

które dotyczyły 1277 pracowników.  

Liczba wydanych w roku 2008 decyzji skierowania do innych prac wzrosła  o 9,1% w 

porównaniu do roku poprzedniego.  Liczba pracowników skierowanych do innych robót wzrosła 

o 21,5%. 

Wydawane przez inspektorów pracy decyzje skierowania pracowników do innych prac 

związane były najczęściej z regulowaniem stwierdzonych uchybień dotyczących zatrudniania 

pracowników  bez wymaganych środków ochrony osobistej , uprawnień kwalifikacyjnych do 

obsługi urządzeń i instalacji, zatrudniania pracowników młodocianych i kobiet przy pracach 

wzbronionych. 

Dane porównawcze wydanych przez inspektorów pracy  decyzji skierowania do innych prac w 

latach 2002-2008 w zakładach na terenie woj. Wielkopolskiego przedstawia poniższy wykres.  
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WWyyssttąąppii eennii aa  ii   wwnnii oosskk ii   ii nnssppeekkttoorr óóww  pprr aaccyy..  

  

W przypadku stwierdzenia uchybień  innych niż regulowane nakazami, inspektorzy pracy 

kierowali do pracodawców wnioski w wystąpieniach. Dotyczą one w szczególności uchybień 

związanych z prawną ochroną pracy. 

W 2008r. wydano ogółem 5 122 wystąpienia  zawierające 28 349 wniosków. 

 

Na wykresie poniżej porównano liczbę wystąpień i wniosków wydanych w latach 2001-2008.  

W porównaniu do roku poprzedniego liczba wniosków w wystąpieniach w roku 2008 wzrosła o 

9,4%. 

 

 

 

 

Najwięcej wniosków wydano w handlu – 27,7%, przemyśle – 25,3%,  i budownictwie – 14,6%  

Wykresy na następnej stronie przedstawiają liczbę wniosków w wystąpieniach wydanych w 

zakładach wg Polskiej Klasyfikacji Działalności i zakres tematyczny wniosków. 
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Wnioski w wystąpieniach  w 2008r wg polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej  
/ liczba wniosków ogółem 28349/ 

 

 

 

Zakres tematyczny wniosków w wystąpieniach w roku 2008  
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Najwięcej wydanych przez inspektorów pracy wniosków dotyczyło uchybień  wynikających ze 

stosunku pracy – 28,7%, czasu pracy – 18%, wynagrodzeń za pracę – 13,4% i legalności c 

zatrudnienia – 11,6%.  

 

 

WWyykkrr oocczzeennii aa..  

  

W przypadku stwierdzenia przez inspektorów pracy rażących naruszeń prawa pracy 

noszących znamiona wykroczenia, wszczynano  postępowanie karno - administracyjne w 

stosunku do osób winnych ich popełnienia. W wyniku postępowania winnych wykroczeń i przez 

inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi, bądź stosowano wobec nich środki 

wychowawcze. W sytuacji wymagającej zastosowania bardziej surowego wymiaru kary 

inspektorzy pracy kierowali wnioski o ukaranie do sądu. 

Inspektorzy pracy ujawnili łącznie w 2008 roku 7 985 wykroczeń, których dopuściło się 3537 

sprawców.  

Liczbę oraz rodzaj zastosowanych środków represji w stosunku do osób winnych wykroczeń w 

latach 2001 – 2008 przedstawiono na poniższym wykresie.  
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Inspektorzy pracy skierowali w roku  2008 do Sądów Grodzkich  660 wniosków o ukaranie. 

Mandatami ukarali 2176 sprawców wykroczeń. Zastosowali 701 środków wychowawczych 

dotyczących  ujawnionych wykroczeń 

Najczęściej występujące rodzaje naruszeń przepisów prawa w ogólnej liczbie popełnionych w 

roku 2008  wykroczeń przedstawiono na poniższym wykresie. 

 

 

Rodzaje wykroczeń w roku 2008 

 

 

 

Najwięcej wykroczeń stwierdzono w związku z naruszeniem przepisów dotyczących  

przygotowania do pracy – 21,8%, wynagrodzeń za pracę -  17,7%, czasu pracy – 14,3%. 

 

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy pracy wydali w 2008  roku 2 176 

mandatów karnych na ogólną kwotę 2 627 103 zł, co  daje średnią w kwocie 1207 zł na jeden 

mandat. Liczba zastosowanych mandatów w roku 2008 zmalała o 6,17% w porównaniu do roku 

poprzedniego, a kwota łączna zastosowanych mandatów wzrosła  o 34,4%.  
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Mandaty w 2008  /liczba mandatów ogółem: 2176/ 
 

 
 

Najwięcej mandatów zastosowano w przemyśle – 623 (28,6%), handlu – 545 (25,0%) i 

budownictwie – 490 (22,5%).  

Wykres  poniżej  przedstawia kwoty sumaryczne wydanych mandatów w zakładach wg  

klasyfikacji PKD. 

 

Kwota grzywny w mandatach w 2008r / kwota  ogółem: 2 627 103  zł/ 

 



 

 

24

Łączna kwota zastosowanych mandatów w przemyśle stanowi 30,7%, w handlu 23,9% , a w 

budownictwie  22,3% kwoty zastosowanych mandatów ogółem .   

W roku 2008 wobec pracodawców zastosowano 701 środków wychowawczych. Liczba 

zastosowanych środków wychowawczych wzrosła o 48,7% w porównaniu do roku 2007 

środków wychowawczych.  Najwięcej tego rodzaju środków zastosowano w handlu – 26,2%, 

przemyśle – 24,8% i budownictwie – 14,7%. 

 

 

DDZZII AAŁŁ AANNII AA  KKOONNTTRROOLL NNOO  ––  NNAADDZZOORRCCZZEE  UUJJĘĘTTEE    

  WW  PPRROOGGRRAAMM II EE  DDZZII AAŁŁ AANNII AA  NNAA  RROOKK    22000088..  

 

1. Ogólna charakterystyka podejmowanych w roku 2008 działań kontrolno-
nadzorczych. 
 

         W 2008 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu realizował etap długofalowego 

programu przyjętego przez Państwową Inspekcje Pracy na lata 2007-2009 oraz plan zadań 

jednorocznych. Formułując zamierzenia do programu przeanalizowano wyniki dotychczasowej 

działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej; dane statystyki publicznej w zakresie 

wypadków przy pracy, warunków pracy i chorób zawodowych;  

 
a) Działania kontrolno-nadzorcze ujęte w programie  działań długofalowych. 

 
Na lata 2007 – 2009, na szczeblu krajowym, przyjęte zostały następujące priorytety w 

działalności Państwowej Inspekcji Pracy: 

- Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy.  

Intensywnym działaniom kontrolnym towarzyszyły konsekwentne kontrole sprawdzające u 

pracodawców naruszających przepisy w szczególnie rażący sposób. 

- Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy. 

Kontrole przeprowadzono  w zakładach różnych branż, w tym m.in. – w kolejnych latach - 

obejmą problematykę czasu pracy w bankach, transporcie drogowym, towarzystwach 

ubezpieczeniowych, służbie zdrowia.  

- Przestrzeganie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
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Kontrolami objęto  zwłaszcza te branże, w których eksploatacja maszyn wiąże się ze 

szczególnie dużymi zagrożeniami (m.in. zakłady użytkujące sprzęt do tymczasowej pracy na 

wysokości oraz maszyny budowlane). 

- Wzmożony nadzór w zakładach charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń 

zawodowych. 

Wzmożonym nadzorem (wyrażającym się m.in. w zwiększeniu częstotliwości kontroli) 

objęto grupę zakładów różnych branż, wytypowanych przez okręgowy inspektorat pracy  na 

podstawie dotychczasowych wyników kontroli. 

 

b) Działania kontrolno-nadzorcze ujęte  w programie rocznym.  
 

Program działań jednorocznych, przewidzianych do realizacji w 2008 r., obejmował: 

- kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa,  

- kontrole o charakterze diagnozującym (monitorującym) wybrane zagadnienia ochrony pracy,  

- kontrole realizowane w ramach zadań własnych okręgowych inspektoratów pracy.  

 

Kontrole w zakresie praworządności w stosunkach pracy skoncentrowano w szczególności na 

obszarach najbardziej newralgicznych społecznie, czyli wszędzie tam, gdzie naruszenia prawa 

pracy – ze względu na swój rodzaj i zakres – bardzo dotkliwie rzutują na warunki egzystencji 

pracowników i ich rodzin. 

Kontrole przewidziane w ramach planu rocznego (tj. na 2008 rok) prowadzono przede 

wszystkim w obszarach charakteryzujących się znaczną skalą naruszeń prawa lub 

występowaniem problemów wymagających skoordynowanych działań urzędu w skali kraju.  

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy intensywne działania kontrolne, 

ukierunkowano na likwidację (ograniczanie) zagrożeń, obejmą następującą problematykę: 

 

∗ Bezpieczeństwo pracy na placach budów 

Obok kontroli budownictwa ogólnego, szczególna uwaga poświęcono budowie i 

remontom dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów). Działania takie wynikały głównie ze 

wzrostu liczby inwestycji budowlanych, w tym drogowych, w związku z przygotowaniami 

Polski do organizacji EURO 2012. 

Działania kontrolne wspomagano prowadzonymi równolegle różnorodnymi 

przedsięwzięciami informacyjno-prewencyjnymi. 
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∗ Zagrożenia chemiczne 

Kontrolowano  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

− w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z 

udziałem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.  

− w zakładach, w których pracownicy narażeni są na oddziaływanie czynników 

chemicznych, głównie o właściwościach rakotwórczych, mutagennych lub działających 

na rozrodczość. Szczególną uwagę poświecono kontroli prawidłowości oceny ryzyka 

zawodowego pracowników; 

− w zakładach produkujących chemię budowlaną. 

 

∗ Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego 

Włączając się w realizację strategii Komisji Europejskiej na rzecz identyfikacji oraz 

ograniczenia wpływu ergonomicznych czynników ryzyka w latach 2007-2012, w tym 

powodujących dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, przeprowadzono  kontrole 

obejmujące: 

  

− ergonomiczne czynniki ryzyka przy produkcji artykułów motoryzacyjnych oraz sprzętu 

AGD/RTV (związane z wykonywaniem pracy w pozycji wymuszonej oraz 

wykonywaniem czynności powtarzalnych o dużej częstotliwości), 

− zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego przy ręcznych pracach transportowych. 

Problematyka zagrożeń przy ręcznych pracach transportowych była przedmiotem szczególnej 

uwagi inspektorów PIP podczas wymienionych już  kontroli placów budów, a także w trakcie 

oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych (w 

tym wielkopowierzchniowych), gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników oraz 

szpitalach. 

Kontrolami objęto ponadto przestrzeganie przepisów i zasad bhp: 

− przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnictwie – głównie w odniesieniu do 

osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudniania, 

− w archiwach i bibliotekach z uwagi na specyfikę środowiska pracy i występujące 

potencjalne szkodliwe czynniki biologiczne; te miejsca pracy nie były dotychczas objęte 

przez PIP  kontrolami planowanymi, 

− w zakładach produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych – ze względu na dużą 

koncentrację zagrożeń urazowych oraz chorobowych. 
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Kontynuowano kontrole mające na celu ograniczenie zagrożeń związanych z 

występowaniem w miejscu pracy hałasu i drgań mechanicznych.  

  

Kontrole w zakresie praworządności w stosunkach pracy, oprócz wskazanej już 

wcześniej problematyki wynagrodzeń za pracę i czasu pracy - podejmowanej w ramach planu 

długofalowego - obejmowały także zagadnienia dotyczące:  

− wykonywania orzeczeń sądów pracy, 

− zatrudniania dzieci i młodzieży,  

oraz 

− legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

 

Zgodnie z wymogami nowej ustawy o PIP, prowadzono także kontrole legalności 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

Ze względu na liczne nieprawidłowości ujawniane w czasie dotychczasowych czynności 

kontrolnych inspektorów pracy – kontynuowano inspekcje w zakresie przestrzegania przez 

agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

           Kompleksowy charakter  miały kontrole placówek handlowych. Dotyczyły one przede 

wszystkim zatrudniania, czasu pracy, legalności zatrudnienia oraz bhp. Kontrolowano placówki 

wielkopowierzchniowe oraz pozostałe placówki handlowe . 

 

Realizowano także liczne zadania wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych 

(kontrole rutynowe, m.in. badanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy (badania 

obejmują  rokrocznie wszystkie zgłoszone wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe, a także część 

lżejszych), oceniano zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym, inicjowano 

przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. Istotne znaczenie w 

działalności PIP miały kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób 

niepełnosprawnych (praktyka wykazuje powtarzalność niektórych uchybień i nieprawidłowości). 

Działalność PIP w tym obszarze wiązała się również z wydawaniem postanowień i decyzji w 

zakresie spełniania wymogów bhp w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, gdzie 

zatrudniano osoby niepełnosprawne. 
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W ramach rutynowych działań inspektorzy pracy kontrolowali także przestrzeganie 

przepisów dotyczących: 

− udzielania urlopów wypoczynkowych, 

− uprawnień związanych z rodzicielstwem, 

− zatrudniania młodocianych, 

− profilaktycznych badań lekarskich, 

− szkoleń w dziedzinie bhp, 

− realizacji zadań służby bhp, 

− oceny ryzyka zawodowego, 

− przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych, 

− przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest (udział 

PIP w narodowym Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski), 

− przestrzegania wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych, 

− konsultacji w zakresie bhp oraz komisji bhp, 

− realizacji przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.  

Szczególną uwagę inspektorzy pracy zwróci na roboty wykonywane w miejscach 

ogólnodostępnych w celu zlikwidowania ewentualnych zagrożeń o charakterze publicznym. 

 

Zadania kontrolne i rozpoznawcze w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu zostały 

uzupełnione o tematy własne wynikające z rozpoznania stanu przestrzegania prawa pracy i 

bezpieczeństwa pracy w Wielkopolsce: 

− przestrzeganie  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, czasu pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stolarskich, 

− przestrzeganie przepisów legalności zatrudnienia czasu pracy oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy w hotelach, 

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w  kotłowniach na paliwo stałe 

i olejowe 

− Przestrzeganie przepisów bhp w stacjach autogazu i rozlewniach gazu płynnego propan 

butan. 



 

 

29

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Poznaniu przeprowadzili w roku 2008 

łącznie 7468 kontroli. Przeprowadzono 7397 kontroli tematycznych dotyczących realizacji 

przyjętego na rok 2008 harmonogramu oraz 226 kontroli wspierających podejmowane 

działania promocyjno – prewencyjne. W ramach realizacji  harmonogramu przeprowadzono 

5763 kontrole rutynowe dotyczące zadań wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji 

Pracy, 1377 kontroli dotyczących  tematów realizowanych centralnie oraz  1418 kontroli 

dotyczące zadań własnych OIP w Poznaniu.  

 

Przykłady realizowanych rutynowych zadań nadzorczo-kontrolnych. 

a) Badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. 

 

Inspektorzy pracy badali okoliczności i przyczyny 168 wypadków przy pracy, które zdarzyły się 

w roku w 2008r, w tym 20 wypadków zbiorowych. W wypadkach tych poszkodowanych zostało 

179 osób, w tym 29 ze skutkiem śmiertelnym oraz 84, które doznały ciężkich obrażeń ciała, 

a 66 lżejszych urazów. Wypadki śmiertelne stanowiły 17,2% ogólnej liczby zbadanych 

wypadków przy pracy.  

W 20 wypadkach zbiorowych obrażenia odniosło 40 osób, z tego 4 osoby poniosły śmierć, 

9 osób uległo ciężkim obrażeniom ciała a 27 lekkim. Wypadki zbiorowe stanowiły 11,9% 

ogólnej liczby zbadanych wypadków. 

Największy udział w ogólnej liczbie badanych wypadków odnotowano, podobnie jak w roku 

ubiegłym, w działalności produkcyjnej, w której miało miejsce 41,4% ogółu wypadków i w 

budownictwie 27,2%. Łącznie w tych dwóch działach gospodarki narodowej badano wypadki 

śmiertelne, którym  uległo 72,4% poszkodowanych z tym skutkiem, a 73,8% poszkodowanych 

odniosło ciężkie uszkodzenie ciała.  

Wypadki badane w budownictwie stanowią 27,2% ogółu wypadków przy pracy. Jednym 

z największych jest również udział wypadków śmiertelnych w tej branży. Liczba osób 

poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym stanowiła: 7,8% ogółu 

poszkodowanych i 48,3% poszkodowanych z tym skutkiem. Pracownicy budowlani ulegali 

dwukrotnie częściej ciężkim i śmiertelnym wypadkom przy pracy, niż zatrudnieni w innych 

sektorach gospodarki. 

Podobnie jak w poprzednich latach, ponad 95% poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

stanowili pracownicy, w tym 84,2% mężczyzn. 

Najwięcej poszkodowanych było wśród osób, których staż pracy był krótszy niż 1 rok. Stan ten 

utrzymuje się od kilku lat.  
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Największą liczbę poszkodowanych odnotowano w zakładach zatrudniających 

do 9 pracowników tj. 25,8% ogółu poszkodowanych, wśród których odnotowano też największy 

udział osób w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym tj. 32,6% poszkodowanych. W tych 

zakładach odnotowano również duży udział procentowy wypadków ciężkich – 42,8%  

poszkodowanych. 

Na zaistnienie 168 badanych wypadków przy pracy miało wpływ 978 przyczyn, z czego: 

 – 13,0% to przyczyny techniczne, 

 – 49,2% przyczyny wynikające z organizacji pracy,  

 – 37,8% przyczyny wynikające z zachowań ludzi uczestniczących w procesie pracy. 

Z wyżej podanych wartości liczbowych wynika, że 87,0% przyczyn aktywizujących zagrożenie 

spowodowanych było złą organizacją pracy oraz niewłaściwym zachowaniem się pracownika w 

procesie pracy. 

Brak nadzoru i tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp, 

były przyczynami, które doprowadziły do 15 wypadków śmiertelnych i 31 wypadków 

powodujących ciężkie urazy. 

Natomiast brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym oraz brak lub niewłaściwe 

szkolenie miały wpływ na 16 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i 38 z ciężkim uszkodzeniem 

ciała. 

Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowisku pracy oraz nieodpowiednie rozmieszczenie i 

składowanie przedmiotów pracy był przyczyną śmierci 5 osób.  

Brak środków ochrony indywidualnej oraz ich niewłaściwy dobór był przyczyną śmierci 3 osób i 

ciężkich urazów 11 osób. 

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika spowodowane min. niedostateczną koncentracją 

uwagi na wykonywanej czynności, nieznajomością zagrożenia, lekceważeniem zagrożenia było 

jedną z przyczyn 19,6% wypadków. 

Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika w procesie pracy polegające min. 

na przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w miejscach niedozwolonych, wejście, 

wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa, wykonywaniu 

czynności bez usunięcia zagrożenia, niewłaściwym operowaniu kończynami w strefie zagrożenia 

było przyczyną 6,4% wypadków. 

Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy 

spowodowany min. spożyciem alkoholu, środków odurzających, zmęczeniem, był przyczyną 

3,6% wypadków. 
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Z badań inspektorów pracy wynika, że w analizowanym okresie niewłaściwa organizacja pracy 

oraz niewłaściwe zachowanie się człowieka podczas wykonywania czynności związanych z pracą 

miały decydujący wpływ na liczbę wypadków śmiertelnych. Wśród nich cechy powtarzalności 

wykazują niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, niedostateczne przygotowanie pracownika 

oraz brak nadzoru ze strony osób kierujących pracownikami. Na wysokość wskaźnika częstości 

wypadków przy pracy decydujący wpływ mają wypadki zaistniałe w zakładach prowadzących 

działalność produkcyjną, a w szczególności w zakładach prowadzących działalność budowlaną 

oraz produkcji artykułów spożywczych i napojów a także metalowych wyrobów gotowych. 

Znaczący udział w wypadkach mają kolizje drogowe. Wiodące przyczyny zaistniałych wypadków 

tkwiły w tzw. czynniku ludzkim, związanym z niewłaściwym zachowaniem się pracownika oraz 

wiązały się z niewłaściwą organizacją pracy, w wyniku braku nadzoru lub tolerowania przez 

osoby sprawujące nadzór, odstępstw od przepisów i zasad bhp. Duży udział w wypadkach mają 

pracownicy o najkrótszym stażu pracy i młodzi wiekiem, którzy posiadają małe doświadczenie, 

brak nawyku bezpiecznego wykonywania pracy oraz skłonność do zachowań ryzykownych. 

 Przyczyną wypadków pracowników o małym stażu pracy jest często lekceważące podejście 

pracodawców do prawidłowego przygotowania zawodowego pracownika do pracy. Brak jest 

właściwych szkoleń z zakresu bhp, a także często ma miejsce nieprawidłowe powierzenie 

obowiązków zawodowych pracownikowi niedoświadczonemu. Inspektorzy jako często 

powtarzającą się przyczynę wskazywali niezadowalający stan technicznego bezpieczeństwa 

pracy, w tym wyposażenie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia o przestarzałej konstrukcji, 

niewłaściwe rozwiązania techniczne w zakładach produkujących drewno i wyroby z drewna, brak 

wystarczających kwalifikacji i wiedzy osób organizujących prace i odpowiedzialnych za stan 

techniczny maszyn i urządzeń oraz  zatrudnianie pracowników nie posiadających dostatecznego 

przygotowania zawodowego, doświadczenia, a tym samym nie znających zagrożeń wynikających 

ze specyfiki wykonywanej pracy. 

Wyniki kontroli związane z ustalaniem okoliczności przyczyn wypadków pozwalają 

na sformułowanie następujących uwag i wniosków:  

− występuje  bezpośrednia zależność łącząca przyczyny wypadków z niewłaściwym 

opracowaniem oceny ryzyka zawodowego. Posiadana przez pracodawców ocena ryzyka 

zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy jest w większości opracowaniem 

standardowym, nie uwzględniającym faktycznych warunków pracy, nierzadko 

wydrukiem z zamieszczonych na stronach internetowych CIOP kart oceny mających 

tylko wspomagać pracodawcę w identyfikacji zagrożeń i prawidłowym oszacowaniem 

ryzyka, 
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− stwierdzone nieprawidłowości podczas badania wypadków mają związek 

z niedostosowaniem maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań. Pracodawcy 

nie podjęli żadnych działań lub były to działania niedostateczne. Maszyny i urządzenia, 

które były czynnikiem powodującym uraz tylko częściowo zostały przystosowane 

do minimalnych wymagań, 

− nadal pracodawcy lekceważą przepisy prawa pracy, co charakteryzuje się: 

− ignorowaniem problemów sygnalizowanych przez służby i pracowników bhp,   

świadomym tolerowaniem odstępstw od obowiązujących przepisów i zasad bhp, 

− niewywiązywanie się służb bhp oraz osób pełniących ich zadania ze swoich obowiązków,   

− nieznajomość oraz brak zrozumienia przepisów regulujących sprawy bhp w zakładach 

zarówno przez pracodawców jak i pracowników.  

 

b) Kontrole zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym                

 
W związku z realizacją  kontroli dotyczących zgodności wykonania obiektu budowlanego 

zgodnie z projektem budowlanym inspektorzy pracy OIP w Poznaniu przeprowadzili 250 

kontroli  zakładów i obiektów. Na ogólną liczbę 1891 otrzymanych zawiadomień o zamiarze 

przystąpienia  do  użytkowania obiektu kontrolami objęto 13,22% zgłoszonych do odbioru 

obiektów, w których przewidywano zorganizowanie stałych stanowisk pracy.     

Do 111 obiektów (co stanowi 44,40 %) wniesiono 440 uwag. Uwagi dotyczyły w przeważającej 

części stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy, najczęściej dotyczące niewłaściwego 

stanu schodów, pochylni, galerii, pomostów, okien i drzwi, braku  lub niesprawnej wentylacja,  

ogrzewania lub niedostatecznego oświetlenie, niewłaściwego stanu technicznego urządzeń 

sygnalizujących zagrożenie, braku lub niewłaściwego stosowania barw i znaków 

bezpieczeństwa, braku opisu tablic i rozdzielnic urządzeń energetycznych, braku przeglądów, 

badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, złego stanu technicznego dróg, 

niewłaściwego ich oznakowania, niewłaściwego stanu technicznego środków transportu, 

nieprzystosowania do rodzaju składowanych materiałów, niewłaściwego dobór miejsca 

składowania i sposobu składowania. 

Wniesiono 8 sprzeciwów (z art. 56 Prawa budowlanego) dotyczących przekazania  8 , obiektów 

do eksploatacji.  

Wysłano 6 zawiadomień do organów nadzoru budowlanego o użytkowaniu obiektu bez 

wymaganego pozwolenia. 
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Do OIP w Poznaniu wpłynęły 103 wnioski o wyrażenie zgody na zastosowanie w 

pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia elektrycznego. Wydano 47 pozytywnych 

opinii na zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświetlenia sztucznego. 

Wpłynęło także 179 wniosków o wyrażenie zgody na usytuowanie pomieszczeń stałej pracy 

poniżej poziomu otaczającego terenu. Wydano 156 pozytywnych opinii na usytuowanie 

pomieszczeń stałej pracy poniżej otaczającego terenu. 

W trakcie trwania kontroli udzielono 700 porad prawnych i technicznych 700. 

Po wprowadzeniu zmian w obiektach, na skutek wniesienia uwag lub sprzeciwów uzyskano 

następujące efekty: 

− poprawa stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy /poprawa warunków 

pracy dla około 1361 pracowników/. 

− zapewnienie w pomieszczeniach pracy właściwej wentylacji, ogrzewania i 

oświetlenia /poprawa warunków pracy dla około 564 pracowników/. 

− poprawa organizacji procesów technologicznych /poprawa warunków pracy dla 

około 182 pracowników/. 

− wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i zabezpieczenia oraz poprawa ich 

stanu technicznego /poprawa warunków pracy dla około 182 pracowników/. 

− poprawa stanu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych /poprawa warunków 

pracy dla około  732 pracowników/. 

− zorganizowanie we właściwy sposób zaplecza higieniczno - sanitarnego 

/poprawa warunków dla około 168 pracowników/. 

W  wyniku uczestnictwa PIP w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub 

przebudowanych zakładów pracy inspektorzy pracy skierowali w ramach  współdziałania do  

organów  nadzoru nad warunkami pracy 9 pism  profilaktycznych  z wnioskami, do niżej 

wymienionych organów do  Nadzoru Budowlanego i Urzędu  Dozoru Technicznego. 

Analiza przeprowadzonych kontroli wykazała, że nastąpiła znaczna  poprawa na etapie 

projektowania. W kontrolowanych obiektach nie stwierdzono przypadków niezaopiniowania 

projektu przez rzeczoznawcę ds. bhp i ergonomii nie stwierdzono również przypadków 

przekroczenia uprawnień przez rzeczoznawcę. Przeprowadzone w roku 2008 kontrole odbiorowe 

wykazały znaczną poprawę w zakresie stanu technicznego realizowanych obiektów. Powyższe 

wynika z faktu, że w roku 2008 w sposób znaczny spadła liczba sprzeciwów (tylko 8 na 250 

obiektów objętych kontrolą) oraz liczba obiektów do których wniesiono uwagi  (w roku 2006 
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uwagi wniesiono do 210 obiektów, w roku 2007 do 134 obiektów, w roku 2008 do 111 

obiektów).  

Poprawa stanu technicznego obiektów wpływająca w sposób istotny na bezpieczeństwo 

pracy wynika również z znacznego ograniczenia ilości wydawanych opinii w zakresie 

stosowania oświetlenia wyłącznie sztucznego oraz w zakresie sytuowania pomieszczeń poniżej 

otaczającego terenu (zagłębienia). Na ogółem 103 wnioski dotyczące zastosowania oświetlenia 

sztucznego, pozytywne opinie wydano w 47 przypadkach, co stanowi 45,63 % złożonych 

wniosków. W odniesieniu do 14 wniosków wydano negatywne postanowienia. W 42  

przypadkach wnioskodawcy wycofali wnioski  lub OIP odstąpił od wydania opinii, z uwagi na 

wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej (wprowadzenie okien lub świetlików) lub ze 

względu na brak stałych stanowisk pracy w tych pomieszczeniach. 

W wyniku działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zapewniono na etapie 

projektowania stanowisk pracy oświetlenie światłem naturalnym zamiast pierwotnie 

proponowanego oświetlenie światłem tylko sztucznym w 15 zakładach dla 268 pracowników. 

 

c) Skargi i wnioski 

 
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zgłoszono 3520 skarg pisemnych. Skargi 

zgłaszali najczęściej byli pracownicy – 1999 skarg (56,8%) oraz pracownicy aktualnie 

zatrudnieni w zakładach pracy.  Związki zawodowe zgłosiły 88 skarg. 

W związku ze skargami przeprowadzono 2812 kontroli.  
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Największy udział w zgłaszanych skargach miały problemy związane z wypłatą 

wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Problem ten występował w 1558 skargach. 

Kolejną znaczącą grupę zagadnień poruszanych w skargach stanowiły naruszenia przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (904 skargi) i naruszenia przepisów dotyczące stosunku pracy 

(899 skarg). Zwraca uwagę, że te grupy problemów stanowiły aż 77 % zagadnień poruszanych w 

skargach. 

Warte podkreślenia jest, że spośród problemów związanych z bhp (ok. 55% ogółu spraw 

bhp) dominują sprawy formalne (przygotowanie do pracy, służba bhp itp.) 

Tylko 4 % składanych skarg poruszało problem legalności zatrudnienia (177 skarg). 

Najczęściej występującą nieprawidłowością w badanych skargach było nie wypłacenie 

wynagrodzeń lub innych świadczeń pracowniczych. Często w jednej skardze pojawiał się więcej 

niż jeden problem, np. obok nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzeń pojawiały się 

problemy związane z czasem pracy. 

Wykres poniżej przedstawia strukturę w zakresie przedmiotowym składanych do OIP skarg. 

 

 

Ze złożonych 3520 skarg pisemnych, złożono skargi zasadne w liczbie  1156 (33%), częściowo 

zasadne: 800 (23%), niezasadne: 822(23%), przekazane wg właściwości do innych urzędów: 

575(16%). 
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Związki zawodowe złożyły do OIP 88 skarg. Ze składających skargi dominowały struktury 

NSZZ „Solidarność”. W złożonych skargach organizacje związkowe poruszyły 187 problemów, 

z których zasadnymi okazało się 119 problemów. 

Najwięcej problemów skargach związkowych dotyczyło wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń, czasu pracy, nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy, zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych i legalności zatrudnienia. 

Żadna skarga nie dotyczyła problematyki zwolnień grupowych, a jedynie 3 dotyczyły uprawnień 

związków zawodowych. W związku ze skargami ZZ 83 kontrole W wyniku kontroli 

spowodowanych skargami związkowymi skierowano do pracodawców 144 decyzje i skierowano 

192 wnioski do pracodawców. Wykonano 79 decyzji dotyczących warunków pracy 9 067 

pracowników. Zrealizowano 124 wnioski dotyczące 89 734 pracowników na kwotę 396 149,30 

zł.   

Skargi kierowane do PIP przez organizacje związkowe dotyczyły często problemów, co do 

których organizacja związkowa wyczerpała możliwości negocjacyjne w zakładzie pracy. W 

takiej sytuacji kontrola inspektora pracy jest ostatnią możliwością wywarcia na pracodawcę 

wpływu, by przestrzegał przepisów prawa pracy, a także wywołania nacisku na pracodawcę w 

negocjacjach lub prowadzonych sporach zbiorowych ze stroną związkową. 

 

W 2008 r. do OIP w Poznaniu wpłynęło 40 skarg związanych z naruszeniem zakazu 

dyskryminacji i stosowania w zakładzie pracy mobbingu. Stanowi to 0,9 % ogółu problematyki 

zawartej w skargach. 

Niewielka liczba składanych skarg świadczyć może z jednej strony o braku zainteresowania 

pracowników powyższą problematyką, lecz również może wynikać z niechęci do angażowania 

organów kontroli w delikatną materię stosunków osobistych w zakładzie pracy. 29 skarg 

dotyczyło mobbingu.  

W czterech przypadkach skarżący nie potrafili zidentyfikować czynnika dyskryminującego.  

Dwie sprawy dotyczyły molestowania seksualnego. 

Jedynie 6 skarg dotyczących naruszenia zakazu dyskryminacji i stosowania w zakładzie pracy 

mobbingu znalazło potwierdzenie w wyniku kontroli inspektorów pracy.  

Powyższe świadczyć może o słabym zidentyfikowaniu zjawiska przez pracowników, którzy nie 

rozumieją pojęć „mobbing” i nie potrafią prawidłowo ocenić czy działania pracodawcy noszą 

znamiona dyskryminacji. 
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Inspektorzy Pracy w przypadku stwierdzenia mobbingu wystąpili do pracodawców  

z wnioskiem o podjęcie działań, w tym ustalenie procedur postępowania mających na celu 

przeciwdziałanie mobbingowi. 

 

Inspektorzy w wyniku kontroli spowodowanych złożonymi skargami wydali ogółem 3 552 

decyzje. Skierowano do pracodawców 3 264 decyzje nakazowe dotyczące warunków pracy 91 

303 pracowników, w tym 382 nakazy płatnicze na łączną kwotę 2 215 102,86 zł. 

Skierowano 5 025 wniosków dotyczących 224 518 pracowników. W wyniku zastosowanych 

środków prawnych pracodawcy zrealizowali 2 064 decyzje. Z tego wykonano:  187 decyzji 

płatniczych na łączną kwotę 1 603 068 zł.  Zrealizowano 3 293 wniosków na rzecz 171 936 

pracowników, w tym dotyczące świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 1 759 358,16 zł, z tego 

wniosków dotyczących wypłaty wynagrodzeń zrealizowano 910 wniosków na rzecz 42 415 

pracowników na łączną kwotę 1.603.807,04 zł. W tej  liczbie dominowały kwoty wypłacone 

przez pracodawców tytułem zaniżonego wynagrodzenia (149 wniosków, na rzecz 15 634 

pracowników na kwotę 358 652,81 zł) oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

(189 wniosków, na rzecz 9342 pracowników, na kwotę 343 041,41 zł) 

Ponadto w wyniku kontroli skargowych m.in. zrealizowano 60 wniosków dotyczących 112 

pracowników o wydanie świadectwa pracy, a w 80 zakładach pracy zaprowadzono ewidencję 

czasu pracy. 

 

Działalność kontrolna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu inicjowana skargami na 

pracodawców wskazuje na znaczną rolę Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu 

przestrzegania przez pracodawców prawa pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej.  

Zgłaszający skargi w większości dążyli do ukrycia swojej tożsamości obawiając się sankcji ze 

strony pracodawcy.  

Większość zgłaszających się osób sygnalizujących naruszenia przepisów prawa pracy utraciło 

status pracownika, bądź znajduje się w okresie wypowiedzenia..  

Znaczne zainteresowanie osób składających skargi świadczy o dużym zaufaniu do organów PIP. 

Ponadto inspektor pracy często błędnie jest utożsamiany z komornikiem i działaniami 

windykacyjnymi. Skarżący często oczekują wyegzekwowania stosownych świadczeń 

pieniężnych od pracodawców przez inspektorów pracy. 

Skarżący podkreślali niejednokrotnie lęk przed dochodzeniem należności na drodze 

postępowania sądowego, obawiając się zarówno skomplikowanej (ich zdaniem) procedury jak i 

przewlekłości postępowania i kosztów. 
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Możliwość dochodzenia swoich roszczeń poprzez złożenie skargi do organu PIP jest 

niejednokrotnie nadużywana, o czym świadczy liczba zgłaszanych skarg niezasadnych tj. aż 437, 

co stanowi ok. 32% ogółu rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym skarg.  

Niepokojące stają się niekorzystne rozstrzygnięcia prezentowane w przedmiotowym 

zakresie przez prokuratury, które uznają brak winy pracodawców w sprawach o nie wypłacenie 

należności pieniężnych ze stosunku pracy, z uwagi na kłopoty ekonomiczne w firmie.  

 

Inne zadania nadzorczo-kontrolne. 

 

W roku 2008 realizowano w OIP Poznań 28  tematów nadzorczo-kontrolnych koordynowanych 

centralnie. 

Do takich należały m. innymi: 

 

Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy” 

 
Po analizie materiałów pokontrolnych należy stwierdzić, iż w dalszym ciągu stan przestrzegania 

przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pracowniczych dalece odbiega od stanu postulowanego w przepisach prawa pracy. Cechą 

charakterystyczną, wynikającą z oceny materiałów pokontrolnych przedstawionych przez 

inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, jest zwiększenie kwoty 

zarówno niewypłaconych należności pieniężnych ze stosunku pracy, jak również wzrost kwoty 

nieterminowej wypłaty świadczeń dla pracowników.  

Znaczny wzrost kwot niewypłaconych należności ze stosunku wynika, zdaniem 

kontrolujących, z pogarszającej się sytuacji finansowej w przedsiębiorstwach.  Podkreślić 

należy, iż znaczna część niewypłaconych świadczeń ze stosunku pracy dotyczyła 

przedsiębiorstw, w których realizowane były kontrole skargowe - 62 % stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

Tendencje do poprawy praworządności w stosunkach pracy w obszarze wynagrodzeń w 

poprzednich latach, zostały zahamowane, niemniej trzeba podkreślić, iż skuteczność 

inspektorów pracy w zakresie egzekwowania należności dla pracowników poprawiła się, i tak w 

zakresie realizacji decyzji płacowych wzrosła z 88,72 %  kwot zawartych w decyzjach w 2007 

roku, do 97,83 % w 2008 roku. Fakt ten świadczy o skutecznym wykorzystaniu 

wszystkich dostępnych środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy, łącznie z 

postępowaniem egzekucyjnym. Wpływ na taki stan ma również fakt, iż wśród kontrolowanych 
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przedsiębiorców ugruntowane jest przekonanie o skutecznych formach działań nadzorczych 

podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Wzrost skuteczności organów Państwowej 

Inspekcji Pracy pośrednio wynika również z przeświadczenia o nieuchronności i często 

dotkliwej wysokości środków represyjnych stosowanych zarówno przez inspektorów pracy jak i 

sądy orzekające w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.  

Analiza zgromadzonego materiału pozwala na ustalenie, iż najwięcej naruszeń w zakresie 

wynagrodzeń i innych należności za stosunku pracy stwierdzono w zakładach produkcyjnych, tj. 

68,5 % kwot niewypłaconych wynagrodzeń, a dotyczących 32 % skontrolowanych zakładów w 

tej branży. Największa skala naruszeń w zakładach produkcyjnych występuje w zakładach 

produkujących odzież oraz meble i wyroby z drewna (ustalono w oparciu o materiały 

pokontrolne i europejską klasyfikację działalności). Ten fakt spowodowany jest, w ocenie 

inspektorów pracy jak również przedsiębiorców, szybko spadającym popytem, zarówno 

wewnętrznym jak i zewnętrznym, na ww. produkty oraz silną konkurencją cenową wyrobów 

importowanych z krajów azjatyckich.  

Kolejną branżą wg liczby stwierdzonych naruszeń są handel i transport (14 % kwoty 

niewypłaconych wynagrodzeń w handlu, 9 % w transporcie. Stosunkowo niewielki odsetek 

nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy pracy w zakładach branży budowlanej (3 % kwot 

niewypłaconych wynagrodzeń oraz oświatowych (0,9 % kwot niewypłaconych wynagrodzeń).  

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w 2008 roku należą:  

− niewypłacanie lub obniżanie wynagrodzenia z dodatkiem za godziny nadliczbowe, 

− niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

− niewypłacanie i nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę.  

Źródeł ww. naruszeń prawa pracy należy szukać głównie w nieznajomości przepisów 

oraz braku środków finansowych, w mniejszym zakresie także w niewłaściwej metodzie 

obliczania oraz pomyłkach przy obliczaniu. Pojedyncze przypadki ww. naruszeń wynikały z 

wadliwego układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania. Często stwierdzane w toku 

kontroli, zwłaszcza w małych zakładach pracy, słabe przygotowanie merytoryczne pracowników 

służb kadrowo – płacowych stanowi główną przesłankę występowania powyższych 

nieprawidłowości. 

Ponadto występują nieprawidłowości w zakresie zapewnienia pracownikom przeciętnie 

5 dniowego tygodnia pracy, spowodowane przede wszystkim brakiem regulacji w zakresie 

finansowej rekompensaty pracownikom pracy w 6 dniu tygodnia. Mimo, iż przepis art.1513 

Kodeksu pracy w sposób jednoznaczny nakłada na pracodawcę obowiązek udzielenia dnia 

wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego 
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tygodnia pracy, praktyka wskazuje, iż spory odsetek zakładów nie mając możliwości udzielenia 

w takiej sytuacji dnia wolnego, wypłaca w zamian pracownikom wynagrodzenie z dodatkiem. 

Należy jednak zaznaczyć, iż rekompensowanie pracy w dni wolne dodatkowym 

wynagrodzeniem, realizowane jest również pod naciskiem pracowników, którzy są 

zainteresowani zwiększeniem swoich zarobków. Natomiast nieprawidłowości w zakresie 

wypłacania pracownikom wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, spowodowane są bardzo 

często nieprzestrzeganiem przepisów o dobie pracowniczej, w stosunku do pracowników 

zatrudnionych przy pracy zmianowej. W niektórych przypadkach spowodowane jest to doraźną 

potrzebą pracodawcy, lecz w większości przypadków dochodzi do planowania w rozkładach 

czasu pracy, wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w tej samej dobie pracowniczej. 

Sytuacja taka spowodowana jest w przede wszystkim świadomym działaniem, ale 

także nieznajomością przepisów prawa pracy przez osoby kierujące pracownikami. Kolejną 

przyczyną nieprawidłowości w zakresie przepisów o czasie pracy, rzutującą w sposób 

bezpośredni na należności pieniężne dla pracowników jest przyjęcie jako zasady niewypłacania 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz rekompensowanie jej czasem 

wolnym. Najczęściej udziela się pracownikom czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach 

nadliczbowych, w stosunku godzina za godzinę, mimo iż pracownicy nie składają stosownych 

wniosków na piśmie. Dodatkowym utrudnieniem dla inspektorów pracy przeprowadzających 

kontrole w zakresie wynagrodzeń jest rozpowszechniony proceder  nierzetelnego prowadzenia 

ewidencji czasu pracy, tj. niewykazywanie pracy w godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i 

dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy. Dlatego też wskazane jest 

wprowadzenie obowiązku potwierdzania przez pracowników faktu i terminu odbioru 

wynagrodzenia za pracę oraz liczby przepracowanych godzin w prowadzonej przez pracodawcę 

ewidencji czasu pracy. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2008 r. stwierdzono wykonywanie pracy 

w godzinach nadliczbowych przez głównych księgowych i kierowników wyodrębnionych 

komórek organizacyjnych zakładów pracy, którym zgodnie z art.1514 Kodeksu pracy nie 

przysługuje wynagrodzenie z tego tytułu. Praktyka dowodzi, że pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych nagminnie wykonują 

pracę w godzinach nadliczbowych, gdyż stosowane przez pracodawcę rozwiązania 

organizacyjne zmuszają ich do tego. Ponadto zaobserwowano przypadki wprowadzania dla 

powyższej grupy pracowników oraz dla pracowników administracyjno-biurowych zadaniowego 

systemu czasu pracy w celu obejścia przepisów i norm czasu pracy, a co za tym idzie 
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niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W związku z 

rozpowszechnioną praktyką zawierania z pracownikami umów o pracę w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, należy w art.151 § 5 Kodeksu pracy wskazać, że przekroczenie ustalonego wymiaru 

czasu pracy w umowie o pracę uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach 

nadliczbowych. Działanie ochronne tego przepisu w obecnym brzmieniu jest pozorne, ponieważ 

w praktyce to pracodawca decyduje o wymiarze czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia do 

dodatkowego wynagrodzenia. A najczęściej, jak pokazuje praktyka, jest to, np.: 7 lub 8 godzin. 

Zdarzają się również przypadki, że pracodawcy określając wynagrodzenie pracownika, ustalają 

stawki godzinowe lub miesięczne w jak najniższej wysokości co powoduje, że dopłata za pracę 

w godzinach nadliczbowych jest symboliczna. Należałoby określić, że wynagrodzenie 

stanowiące podstawę obliczania dodatków za pracę  w godzinach nadliczbowych nie może być 

mniejsze niż stawka godzinowa wynikająca, np. z minimalnego wynagrodzenia. Jest to bardzo 

ważny postulat, którego realizacja zagwarantuje pracownikom wynagrodzenie za pracę 

w ponadnormatywnym czasie pracy, w wysokości rzeczywistego nakładu sił i jakości pracy. 

Po zmianie obowiązujących przepisów w zakresie wypłacania świadczeń urlopowych należy 

stwierdzić, iż przeważająca liczba pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, odstąpiła 

od wypłacania pracownikom świadczeń urlopowych. W ocenie inspektorów pracy wskazane jest 

ograniczenie możliwości jednostronnego odstąpienia przez pracodawcę od obowiązku 

wypłacania świadczeń urlopowych. 

Kolejnym problemem, z którym inspektorzy pracy spotykali się podczas kontroli był sposób 

naliczania i wypłacania przez pracodawców wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Istotą 

problemu jest fakt nieuwzględniania w podstawie wymiaru ww. świadczenia premii uznaniowej. 

Wypłacanie tzw. premii uznaniowych faktycznie mających charakter nagrody jest bardzo 

rozpowszechnionym procederem szeroko stosowanym przez pracodawców. Nagrody jako 

świadczenia nieperiodyczne, jednorazowe i nie mające charakteru roszczeniowego nie są 

wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop w przeciwieństwie do premii. Premia 

natomiast jest składnikiem wynagrodzenia, którego warunki przyznania powinny być 

obiektywne i sprawdzalne a kryteria i sposób wypłacania powinny być określone w przepisach 

wewnętrznych pracodawcy tj. na ogół w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania 

lub regulaminie premiowania. Premia taka ma więc charakter roszczeniowy a pracownik, który 

spełnił tak określone warunki powinien ją otrzymać. Niestety zdecydowana część pracodawców 

nie uwzględnia ww. premii przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego a nieprecyzyjne zapisy 

lub brak jakichkolwiek zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych utrudniały jednoznaczne 

ustalenie przez inspektora pracy prawidłowości naliczenia ww. wynagrodzenia. W przypadkach 
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gdy premia uznaniowa jako składnik wynagrodzenia nie zawiera cech charakterystycznych dla 

nagrody i ma charakter roszczeniowy inspektorzy pracy wnioskują o naliczenie i wypłacenie 

stosownego wyrównania obniżonego wynagrodzenia urlopowego uwzględniając w podstawie 

wymiaru ww. świadczenia premii wypłacanej w miesiącach poprzedzających miesiąc urlopu. 

Również sposób naliczania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowił problem budzący 

wiele kontrowersji i wątpliwości natury interpretacyjnej. Dopiero rozstrzygnięcie Trybunału 

Konstytucyjnego w zakresie interpretacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa umożliwiło prawidłowe naliczanie wynagrodzenia 

i zasiłku za czas choroby. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 czerwca 2008 roku 

orzekł, iż jeśli według regulacji zakładowych lub zwyczajowo premia nie należy się za czas 

zwolnienia lekarskiego, należy ją wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru świadczenia 

chorobowego. Trybunał ocenił art.41 ust.1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa i zakwestionował dotychczasową praktykę 

pracodawców i ZUS, którzy pobierali składki na ubezpieczenie chorobowe od premii, ale nie 

wliczali jej później do podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Trybunał uznał, że ZUS 

i pracodawca nie mogą powoływać się na niejasne przepisy regulaminów wynagradzania czy 

układów zbiorowych pracy, wedle których premia może być wypłacana za czas choroby 

zatrudnionego. Taki zapis lub zupełny brak przepisów wewnątrzzakładowych w zakładzie 

powodował dotychczas automatyczne pominięcie premii w podstawie wymiaru zasiłku 

chorobowego. Takie postępowanie jest według Trybunału niezgodne z art.67 ust.1 Konstytucji. 

Wyrok ten nie podważa jednak samego przepisu lecz jego interpretację i zastosowania w 

praktyce.  

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na treść i zapisy regulaminów wynagradzania, 

których obowiązek stosowania wprowadził ustawodawca dla pracodawców zatrudniających co 

najmniej 20 pracowników. Regulaminy te powinny określać warunki wynagradzania za pracę i 

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Praktyka zaś dowodzi, iż większość 

pracodawców ogranicza się do zapisania w   ww. regulaminach bardzo ogólnikowych informacji 

dotyczących sposobu wynagradzania oraz do przytaczania treści poszczególnych artykułów 

Kodeksu pracy dotyczących obligatoryjnych składników wynagradzania i innych świadczeń 

takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz odpraw i 

ekwiwalentu za urlop. Brak w nich natomiast szczegółowych zasad i kryteriów przyznania 

wynagrodzenia ze szczególnym uwzględnieniem dodatków, premii i nagród wypłacanych przez 

pracodawcę. Regulaminy te nie spełniają więc roli jaką przewidział dla nich ustawodawca. 
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Zadaniem inspektora pracy jest w takiej sytuacji zobowiązanie pracodawcy do określenia w 

regulaminie wynagradzania wysokości oraz zasad przyznawania pracownikom stawek 

wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych 

składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej 

pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych, a także ich skala i zasięg wskazują, iż 

temat ten powinien być realizowany również w następnych latach. Wskazane jest również 

położenie większego nacisku na działalność profilaktyczno-szkoleniową i popularyzatorską, 

prowadzoną przez inspektorów pracy w środkach masowego przekazu oraz na spotkaniach 

seminaryjnych z pracodawcami. 

 

Kontrole czasu pracy w placówkach służby zdrowia oraz zagrożenia układu mięśniowo 
szkieletowego u osób pracujących w szpitalach. 

 
W ramach realizacji tematów przestrzegania przepisów o czasie pracy w placówkach ochrony 

zdrowia oraz zagrożenia układu mięśniowo – szkieletowego u osób pracujących w szpitalach 

przy ręcznych pracach transportowych w 2008 r. kontrolą objęto grupy zawodowe: lekarzy, 

pielęgniarki, salowych, pracowników kuchni, pralni, pogotowia ratunkowego. Kontrole 

przeprowadzono w 14 szpitalach (samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej), 1 

żłobku ( SP ZOZ), 16 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (przychodnie podstawowej 

opieki zdrowotnej i specjalistycznej).  

Kontrole prowadzone w SP ZOZ i NZOZ wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów o czasie pracy, min.:  

• nieustalenie lub nieprawidłowe ustalenie rozkładów i systemów czasu pracy, co 

skutkowało podejmowaniem pracy przez pracowników dwukrotnie w tej samej dobie;  

• ustalanie 8 godzinnego dobowego i 40 godzinnego czasu pracy dla wszystkich 

pracowników nie wyłączając pracowników medycznych;  

• nieprowadzenie lub nierzetelne ewidencji czasu pracy (nieprowadzenie ewidencji czasu 

pracy dla lekarzy, a jedynie potwierdzanie dyżurów medycznych);  

• zastępowanie kart ewidencji czasu pracy harmonogramami lub listami obecności, w 

których potwierdzana jest jedynie obecność w prac w danym dniu, a także dokonywanie 

skreśleń, poprawek, nieczytelne zapisy);  

• nieprzestrzeganie dobowych i tygodniowych norm czasu pracy;  
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• przekraczanie dopuszczalnych norm czasu pracy podczas dyżurów medycznych; 

przekraczanie norm czasu pracy pracowników objętych skróconym czasem pracy; 

nieprzestrzeganiem okresów rozliczeniowych i przenoszenie godzin tzw. 

„nadpracowanych” i „niedopracowanych” na następne okresy rozliczeniowe i lata;  

• planowanie godzin nadliczbowych;  

• udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych w nieodpowiednich 

proporcjach;  

• niezapewnienie dobowego i tygodniowego odpoczynku;  

• nie przestrzeganie przepisów dot. klauzuli opt – aut. 

Kontrole przeprowadzone w zakresie zagrożeń układu mięśniowo – szkieletowego u osób 

pracujących w szpitalach przy ręcznych pracach transportowych przeprowadzone w 2008 r. 

wykazały znaczną poprawę warunków pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu 

tych prac. Stanowiska pracy są wyposażane w narzędzia robocze ułatwiające wykonywanie tych 

prac, a pomieszczenia sal chorych są w miarę możliwości technicznych dostosowywane do 

obowiązujących przepisów. Szpitale wyposażane są w nowoczesny sprzęt medyczny, w tym 

łóżka chorych i sprzęt roboczy przeznaczony do podnoszenia i przemieszczania pacjentów.  

Niemniej wiele zastrzeżeń budzi wykorzystanie sprzętu roboczego. Zakupiony sprzęt nie jest 

odpowiedni do potrzeb danego oddziału, a w oddziałach nie ma pomieszczeń na 

przechowywanie sprzętu roboczego, które zapewniłyby łatwy dostęp do niego.  

Znaczne zaniedbania stwierdzono w zakresie poddawaniu pracowników szkoleniom zarówno 

okresowym, wstępnym i stanowiskowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

praktycznym szkoleniom pracowników z metod podnoszenia i przemieszczania ciężarów, w tym 

pacjentów. Powtarzającym się od szeregu lat problemem jest sposób kierowania pracowników 

na profilaktyczne badania lekarskie i nie uwzględnianie zagrożeń przy ręcznych pracach 

transportowych. Również ważnym, powtarzającym się problemem, jest niewłaściwie 

udokumentowana ocena ryzyka zawodowego, w której nie identyfikuje się zagrożeń 

wynikających z wykonywaniem ręcznych prac transportowych. Innym problemem jest niedbałe, 

nieprzemyślane prowadzenie dochodzeń powypadkowego i ustalanie okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, formułowanie kuriozalnych wniosków profilaktycznych, których 

wykonanie jest niemożliwe lub takich, które nie wpłyną na poprawę warunków pracy i nie 

zapobiegną podobnym wypadkom w przyszłości.  

Przytoczone, a powtarzające się nieprawidłowości świadczą o nieodpowiednim przygotowaniu 

pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznych inspektorów pracy, ale 
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także nieodpowiedniej organizacji pracy, w tym złym podziale kompetencji poszczególnych 

służb działających w szpitalnictwie.  

 

a) „Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy” 

W okresie od 1.02. - 30.11.2008 r. na terenie OIP Poznań  przeprowadzono 40 kontroli.  

Kontrolą objęto 38 agencji zatrudnienia Nieprawidłowości stwierdzono w 27 z pośród 38 

skontrolowanych agencji zatrudnienia. W kontrolowanych agencjach nie stwierdzono 

przypadków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu.  

Na wnioski inspektorów pracy prowadzących postępowania kontrolne Okręgowy Inspektor 

Pracy w Poznaniu skierował do Marszałka Województwa Wielkopolskiego 11 powiadomień o 

przypadkach naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości sklasyfikować można w czterech kategoriach w 

zależności od rodzaju naruszonych warunków prowadzenia agencji zatrudnienia: 

− naruszanie obowiązków wobec organu prowadzącego rejestr agencji zatrudnienia, 

− niespełnianie wymagań dotyczących kwalifikacji personelu, warunków lokalowych i 
technicznego wyposażenia agencji, 

− niedopełnianie obowiązków podawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy 
wymaganych przepisami informacji, 

− niedopełnianie obowiązków wynikających bezpośrednio z zawierania umów z 
poszukującymi zatrudnienia lub z pracownikami tymczasowymi. 

Pierwsza grupa naruszeń dotyczy  nieprawidłowości przy składaniu corocznych informacji o 

działalności agencji oraz obowiązkowego informowania organu o każdej zmianie danych 

objętych wpisem do rejestru.  

Mając na uwadze fakt powszechnej znajomości tych obowiązków przez prowadzących agencję i 

ich personel oraz jasność przepisów, które nie budzą żadnych problemów interpretacyjnych w 

tym zakresie uznać należy, iż główną przyczyną nieprawidłowości   jest z pewnością brak 

„poważnego” traktowania tych obowiązków i terminów z nimi związanych. 

Nieprawidłowości dotyczące kwalifikacji personelu niejednokrotnie spowodowane są brakiem 

znajomości lub właściwego zrozumienia nałożonych  przepisami obowiązków. Dodatkowy 

problem stanowić może treść przepisów w sposób nieostry kwalifikująca różne formy 
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prowadzenia agencji przy równoczesnym różnicowaniu wymagań w zakresie kwalifikacji 

personelu. 

Również w przypadku wymagań dotyczących warunków lokalowych ustawodawca posłużył się 

nieostrymi sformułowaniami, co wykorzystują agencje szukające oszczędności przy 

wynajmowaniu lub adaptacji pomieszczeń biurowych.  

Niedopełnianie obowiązków związanych z nakazem wskazywania określonych informacji w 

dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy wynika zarówno z braku znajomości przepisów 

obowiązujących w tym zakresie jak i z ewidentnego braku profesjonalnej dbałości o prawidłową 

treść w nich zawartą. Agencje zatrudnienia niejednokrotnie nie monitorują treści własnych 

ogłoszeń zamieszczanych w środkach masowego przekazu oraz na portalach internetowych. 

Oddzielną kategorię nieprawidłowości stanowią wadliwie sporządzone umowy zawierane 

pomiędzy agencjami a osobami poszukującymi pracy oraz agencjami a pracodawcami 

zagranicznymi. Część agencji zatrudnienia wykonuje swoje zadania we współpracy ze swoimi 

zagranicznymi odpowiednikami. Zarówno zawarte z poszukującymi pracy jaki i z pracodawcami 

zagranicznymi umowy odpowiadają wymogom kraju, do którego kierowany jest pracownik. 

Umowy te nie są jednak dostosowywane do wymogów polskich. Nadto zdarza się, iż agencje 

kwalifikują wadliwie swoją działalność jako „selekcję” pracowników a nie pośrednictwo pracy i 

nie wskazują w umowach obowiązków wynikających z przepisów. Takie działanie może rodzić 

podejrzenie obchodzenia przepisów w celu unikania ewentualnej odpowiedzialności w 

przypadku niewywiązania się z umowy.  

Jako główne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wymienić należy w ocenie inspektorów 

pracy: brak znajomości przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

brak należytej staranności przy stosowaniu tych przepisów, nieostre zapisy przepisów 

regulujących zagadnienia pośrednictwa pracy powodujące znaczne problemy interpretacyjne. 

W przypadkach nieprawidłowości mogących skutkować negatywnie dla osób korzystających z 

usług agencji trudno oceniać przyczyny ich zaistnienia jako zamierzone działania agencji z 

samego faktu wystąpienia takiego prawdopodobieństwa. Agencje deklarują zwykle podczas 

kontroli gotowość naprawienia nieprawidłowości wskazując jako ich przyczynę odmienną 

interpretację niejednoznacznych przepisów.  

W ocenie agencji zatrudnienia przyczynami nieprawidłowości są te same wymienione wyżej 

zagadnienia. Agencje jednak odmienne hierarchizują te przyczyny wskazując jako podstawowe 

problemy interpretacyjne przy stosowaniu przepisów 



 

 

47

W ramach działań prewencyjnych z inicjatywy Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia w 

Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu przeprowadzono w październiku 2008r. szkolenie 

– seminarium dla pracowników agencji działających na terenie Wielkopolski będących 

członkami Stowarzyszenia.  

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia zaproponowane przez Stowarzyszenie oraz 

problemy najczęściej występujące podczas kontroli inspektorów pracy. Przedstawiciele 

Stowarzyszenia byli zadowoleni z przebiegu seminarium i wyrazili wolę kontynuowania tego 

typu działań w kolejnych latach.  

W grudniu 2008r. przeprowadzono spotkanie robocze z przedstawicielami Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w Poznaniu wykonującymi z ramienia Marszałka Wielkopolskiego zadania 

związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia. Tematem spotkania było omówienie 

dotychczasowej współpracy związanej z prowadzeniem przez Państwową Inspekcję Pracy 

kontroli agencji zatrudnienia.  Nadto uczestnicy spotkania przedstawili wzajemne propozycje 

zmierzające do wypracowania skuteczniejszych metod weryfikacji agencji do kontroli, 

sprawnego przekazywania informacji użytecznych dla obu organów oraz podejmowania 

wspólnych działań w zakresie profilaktyki.  

Podsumowując należy stwierdzić, że podczas prowadzonych kontroli nie wystąpiły negatywne 

zjawiska, które w sposób szczególny wymagałyby monitorowania w ramach kontroli agencji 

zatrudnienia. Naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia określonych w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczyły prawie wszystkich objętych 

kontrolami zagadnień.   

Koniecznym wydaje się również przeprowadzenie działań o charakterze prewencyjnym 

zmierzających do szerokiego poinformowania osób korzystających z usług agencji pośrednictwa 

pracy o fakcie, iż w aktualnym stanie prawnym to Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, do 

którego zwracać się można z problemami dotyczącymi agencji zatrudnienia. 

Nadto w związku z tym, iż nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli spowodowane są 

przeważnie brakiem znajomości przepisów lub ich lekceważeniem konieczne jest również 

kontynuowanie podjętych wcześniej działań prewencyjnych o charakterze szkoleniowym dla 

agencji zatrudnienia. 

Stwierdzić należy, iż ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w rozdziale 10 

zawiera zapisy dotyczące form prowadzenia agencji zatrudnienia na tyle nieostre i 

nieprecyzyjne, iż powodują różne możliwości kwalifikowania tych samych usług zarówno np. 

jako doradztwo personalne jak i pośrednictwo pracy. Usługi te obłożone są różniącymi się 

bardzo wymogami w zakresie kwalifikacji personelu oraz czynności o charakterze formalnym ( 
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umowy z pracodawcą zagranicznym i osobą kierowaną do pracy). Wobec powyższego 

rozważenia wymaga inicjatywa zmierzająca do precyzyjnego określenia usług kwalifikujących 

się do poszczególnych form prowadzenia agencji zatrudnienia.  

Na uwagę zasługuje również przepis art. 17 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

regulujący zasady nabywania przez pracowników tymczasowych prawa do urlopu 

wypoczynkowego. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop 

wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego 

pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Pracownik 

tymczasowy nie nabywa więc prawa do urlopu wypoczynkowego w przypadku korzystania z 

usprawiedliwionych nieobecności w pracy np. zwolnienie lekarskie. Taka interpretacja przepisu 

stoi w sprzeczności przepisem art. 15 cytowanej ustawy nakazującym równe traktowanie 

pracowników tymczasowych i pracowników pracodawcy użytkownika. 

Zgodnie z art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w okresie obejmującym 36 

kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika 

tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy. 

Aktualna interpretacja przepisu zakładająca, iż ograniczenie to dotyczy zatrudnienia u jednego 

użytkownika w jednej agencji pracy tymczasowej nie znajduje odzwierciedlenia w wykładni 

językowej i stoi w sprzeczności z ewidentnym celem ustawodawcy jakim było mobilizowanie 

pracodawców do zatrudniania pracowników zatrudnianych wcześniej jako pracownicy 

tymczasowi. 

Istotną wydaje się również ścisła współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w celu 

bieżącego uzyskiwania interpretacji przepisów dokonywanych na wniosek agencji zatrudnienia. 

Pozwoli to w przyszłości unikać sytuacji, w których interpretacja ta często odmienna od 

przyjętej w Państwowej Inspekcji Pracy jest inspektorom nieznana. 

 

Zadania nadzorczo-kontrolne własne OIP w Poznaniu.  

 

W roku 2008 w OIP Poznań w ramach zadań własnych realizowano następujące tematy: 

− Przestrzeganie  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach, 

− przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, czasu pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stolarskich, 

− przestrzeganie przepisów legalności zatrudnienia czasu pracy oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy w hotelach, 



 

 

49

− przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w  kotłowniach na paliwo stałe 

i olejowe 

− Przestrzeganie przepisów bhp w stacjach autogazu i rozlewniach gazu płynnego propan 

butan. 

 
Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W  roku 2008 inspektorzy pracy sporządzili 5 wniosków do ZUS o podwyższenie składki na 

ubezpieczenie wypadkowe.  

Uzasadnieniem do sporządzenia wniosków  były najczęściej liczne nieprawidłowości w zakresie 

stanu bhp w zakładzie, w tym dotyczące braku osłon i zabezpieczeń przy maszynach 

stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, brak odpowiednich 

pomieszczeń higienicznosanitarnych dla pracowników, brak badań lekarskich pracowników, 

brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy a ponadto 

niewykonywanie decyzji nakazowych, w tym opatrzonych rygorem natychmiastowej 

wykonalności,  liczne wypadki przy pracy oraz powtarzające się przyczyny ich występowania, a 

także rażące zagrożenia ze strony czynników materialnego środowiska pracy.  

W trzech przypadkach Oddziały ZUS poinformowały (do dnia zamknięcia okresu 

sprawozdawczego) o wszczęciu postępowania w zakresie podwyższenia składki o 100% w 

kolejnym  okresie  składkowym.    

 

Decyzje nakazujące zaprzestanie przez zakład pracy lub jego część 

działalności bądź działalności określonego rodzaju: 

 

W roku 2008 Okręgowy Inspektor racy w Poznaniu wydał 10 decyzji  nakazujących zaprzestania 

przez zakład pracy lub jego część działalności bądź działalności określonego rodzaju.  

Decyzje OIP dotyczyły zaprzestania działalności:  

- określonego rodzaju  -  5, 

- części zakładu – 3, 

- całości zakładu – 2. 

Decyzje dotyczyły zakładów prowadzących działalność o różnym profilu produkcji lub usług, w 

tym: 
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- elektromechanika /wykonywanie powłok galwanicznych, ślusarstwo, szlifowanie metali, 

prace spawalnicze/, 

- produkcja form odlewniczych, obróbka drewna /produkcja palet/, 

- przygotowanie i mieszanie lakierów samochodowych, 

- produkcja pieczywa, 

- wykonywanie prac  na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w 

pomieszczeniach zlokalizowanych w poniżej otaczającego terenu. 

I tak na przykład: 

- W jednym z zakładów pracy wydany został nakaz OIP zaprzestania prowadzenia działalności  

ponieważ stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy jej wykonywaniu zakładu zagrażał 

zdrowiu i życiu pracowników.  W uzasadnieniu do nakazu Okręgowy Inspektor pracy 

zwrócił  uwagę  na  liczne nieprawidłowości. W budynku, w którym prowadzono działalność 

gospodarczą  pomieszczenia pracy nie spełniały  podstawowych warunków bhp 

obowiązujących dla pomieszczeń pracy, przecieki dachu, brak  wentylacji  miejscowej na 

stanowiskach pracy, brak pomiarów natężenia oświetlenia, brak  odpowiednich  pomieszczeń  

higieniczno-sanitarnych. Nie zapewniono na stanowiskach pracy odpowiedniej instalacji i 

osprzętu elektrycznego przystosowanych do pracy w   atmosferze wybuchowej. Ponadto 

pracodawca nie dokonał identyfikacji zagrożeń i badań czynników szkodliwych dla zdrowia i 

życia zatrudnionych  pracowników. Uznając, że stan warunków pracy w zakładzie stwarzał 

zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących, OIP postanowił wydać nakaz zaprzestania 

prowadzenia działalności.   

 
- W innym zakładzie pracy. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu wydał decyzję  

zaprzestania prowadzenia działalności  w zakresie prowadzenia usług ślusarskich, ponieważ 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tej działalności zakładu zagrażał 

zdrowiu i życiu pracowników. Wykonywane prace spawalnicze  oraz malowanie  

natryskowe w stodole adaptowanej na warsztat ślusarski, powodowały zagrożenie pożarowe i 

wybuchowe i bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych tam pracowników. 

 

Decyzje OIP wydawane są na podstawie wniosków sporządzanych przez inspektorów pracy. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że inspektorzy pracy  coraz częściej korzystają ze 

środka prawnego w postaci wniosku do Okręgowego Inspektora Pracy o zaprzestanie 

działalności przez zakład pracy lub jego część bądź działalności określonego rodzaju. 



 

 

51

Pracodawcy rozpoczynając działalność gospodarczą bądź rozszerzający te działalność w 

określonej branży zazwyczaj nie zawiadamiali na piśmie Okręgowego Inspektora Pracy o 

miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej pracy, stąd występujące przypadki lokalizacji stałych 

stanowisk pracy w warunkach  sprzecznych z wymaganiami przepisów bhp, które nie mogą być 

regulowane decyzjami nakazowymi 

 

EEff eekkttyy  ddzzii aałł aall nnoośśccii   kkoonntt rr ooll nneejj   
 

Podjęte w 2008 roku przez inspektorów pracy OIP Poznań działania kontrolno-nadzorcze 

przyniosły konkretne efekty w postaci poprawy warunków pracy w wielu zakładach pracy.  

Stopień realizacji decyzji nakazowych wg stanu na dzień 31.12.2008 wynosił 84,2%. 

Zrealizowane decyzje wiązały się z poprawą warunków pracy dla 329 754 pracowników. W 

wyniku wydanych decyzji nakazowych dotyczących spraw bhp pracodawcy wyposażyli   4680 

pracowników w przepisową odzież i obuwie robocze, skierowali 2377 pracowników na badania 

lekarskie i 13 019 pracowników na szkolenia bhp, wyremontowali i dostosowali do wymogów 

przepisów pomieszczenia pracy dla 18 736 pracowników oraz higieniczno-sanitarne dla 20 970 

pracowników, wyposażyli maszyny i urządzenia w wymagane osłony  oraz zabezpieczenia i w 

ten sposób znieśli bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia  dla 9220 pracowników.  

Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 31.12.2008r  wynosi 14 770 

876,89 zł, w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 4 324 831,31 zł 

W 2008 roku w OIP w Poznaniu inspektorzy pracy wydali  743 decyzje płatnicze dotyczące       

9 718 pracowników w na łączną kwotę 10 316 270,49 zł .  

W wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach – w 272 przypadkach pracodawcy ustalili 

stosunek pracy z 2992 pracownikami, na 422 wnioski dotyczące 3474 pracowników. 

W wyniku  wniosków inspektorów pracy pracodawcy sporządzili prawidłowe umowy o 

pracę 5134 pracownikom.  Dla 52 337 pracowników  zaprowadzono ewidencję czasu pracy, 

udzielono zaległych urlopów wypoczynkowych 2134 pracownikom. 

 

PPOORRAADDYY  PPRRAAWWNNEE..   

Porady prawne udzielane są osobom zainteresowanym w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy oraz w siedzibach oddziałów terenowych. Porady prawne udzielane są także 

w trakcie przeprowadzanych kontroli, drogą telefoniczną oraz w formie pisemnej. W roku 2008 

udzielono łącznie 75 673 porady, w tym  16 247 porad technicznych. Liczby te dotyczą porad 
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udzielanych przybyłym osobiście oraz telefonicznie. W formie pisemnej udzielono 720 porad. 

Natomiast w drodze poczty elektronicznej udzielono 569 porad. 

Stosunek pracy stanowił tematykę 26,9%  udzielonych porad. Porady dotyczyły ustania stosunku 

pracy oraz  zatrudniania bez pisemnego potwierdzania warunków zatrudnienia, zastępowania 

umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi. Zadawane pytania dotyczyły przeważnie zagadnień 

merytorycznych tj.: prawidłowości postępowania w związku z ustaniem stosunku pracy i 

związanych z tym uprawnień. 

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy stanowiły tematykę 

ok.20,1%% porad.  Główny problem stanowiły nieprawidłowości w zakresie naliczania 

wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia  za czas choroby, rekompensaty za przepracowany czas 

ponadnormatywny, świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy. 

Czas pracy był przedmiotem ok.13% porad. Porady dotyczyły tematyki pracy w godzinach 

nadliczbowych, dopuszczalności i zasad wynagradzania w zamian za pracę w niedziele i święta, 

dobowego i tygodniowego odpoczynku.  

Urlopy wypoczynkowe stanowiły przedmiot zainteresowania ok. 6,2% ogółu. Porady najczęściej 

dotyczyły uprawnień pracowników do urlopu wypoczynkowego oraz ustalania jego wymiaru, w 

szczególności w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

W zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz młodocianych udzielono, ok. 9,8% 

porad. Najczęściej padały pytania związane z uprawnieniami pracowniczymi w trakcie ciąży 

oraz urlopu macierzyńskiego. Szczególne zainteresowanie budziła ochrona przed ustaniem 

stosunku pracy. Problematyka młodocianych stanowiła temat wybitnie sezonowy, gdyż 

wypływał on głównie w okresie ferii szkolnych i dotyczył urlopu wypoczynkowego oraz 

ustalenia terminu zakończenia nauki zawodu.  

Na pierwszym miejscu pod względem liczby udzielonych porad prawnych z zakresu prawa 

pracy stoją porady związane, tak jak w latach poprzednich, ze stosunkiem pracy. W zakresie 

zawierania umów o pracę najwięcej problemów budzi określenie miejsca wykonywania pracy 

oraz sposobu określenia wynagrodzenia (czy kwotowo czy też w inny sposób). Często pojawia 

się problem zawierania umów cywilnoprawnych lub wykonywania pracy bez żadnego 

pisemnego potwierdzenia w zastępstwie umów o pracę na okres próbny. Zdarzają się problemy 

związane z zatrudnianiem cudzoziemców w związku z liberalizacją przepisów. Największe 

zainteresowanie budzi problematyka związana z ustaniem zatrudnienia. Jak podano wyżej w 

omówieniu najwięcej pytań pada o zasadność doręczonego rozwiązania stosunku pracy przez 

pracodawcę. Świadczy to o traktowaniu przez strony stosunku pracy naszej instytucji jako 

organu badającego zasadność rozwiązania stosunku pracy. Pojawia się też problem długoletnich, 
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terminowych umów o pracę, zawierających klauzulę przewidzianą w art. 33 Kodeksu pracy. W 

związku z tym paradoksalne pracownik, zatrudniony na podstawie ww. umowy o pracę nawet na 

kilka lat, pozbawiony jest możliwości badania zasadności wypowiedzenia tejże umowy na 

drodze sądowej, w przeciwieństwie do pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 

na czas nie określony. Ten problem winien być uregulowany na drodze legislacyjnej, gdyż 

istniejące w tym przedmiocie orzecznictwo sądowe w żaden sposób nie rozwiązuje powyższego 

problemu. Następny istotny problem to brak ustawowych kryteriów uzasadniania 

wypowiedzenia przez pracodawcę. Obecne tendencje kryzysowe w gospodarce spowodowały, że 

drastycznie spadło zainteresowanie ze strony pracowników rozwiązaniem umowy o pracę we 

wcześniejszym terminie niż przewidziany przepisami prawa pracy.  

Tematyka porad prawnych z zakresu czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy najczęściej powiązana była z problematyką wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 

Tematyka wynagrodzeń w wielu przypadkach krzyżowała się z problematyką egzekwowania 

wynagrodzenia w przypadku utraty płynności finansowej lub niewypłacalności pracodawcy. 

Ponadto obok tradycyjnego nie rekompensowania ponadnormatywnego przepracowanego czasu 

pracy pojawił się inny niepokojący symptom. Otóż zgodnie z ideą art.151 § 1 p. 2 Kodeksu 

pracy, praca w godzinach nadliczbowych powinna mieć charakter wyjątkowy. Analiza 

udzielonych porad prawnych prowadzi do wniosku, iż powyższa praca często nie posiada ww. 

cechy, lecz wynika wręcz z organizacji czasu pracy, z zakresu obowiązków, których realizacja 

prowadzi zawsze do pracy ponad ustalone w Kodeksie pracy normy czasu pracy, bez wyraźnego 

polecenia służbowego osób kierujących pracownikami. Z kolei zmiany w przepisach prawa 

pracy wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy 

– Kodeks pracy (Dz. U. Nr 176, poz. 1239), wprowadzające zakaz pracy w święta w placówkach 

handlowych doprowadził do zmiany zainteresowania w tym kierunku. Analiza zadawanych 

pytań prowadzi do wniosku, iż zbyt ogólne rozwiązania legislacyjne w tym zakresie powinny 

ulec zmianie w kierunku dopuszczalności pracy w handlu w święta za zgodą pracowników z 

zastrzeżeniem ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy z powodu odmowy podjęcia pracy w 

święto.  Sygnalizowane są próby obejścia tego przepisu poprzez tzw. wymianę pracowników tzn. 

pracownik jednego pracodawcy jest zatrudniany u innego pracodawcy w święto już na umowę 

cywilnoprawną. Nie wiele mniejsze zainteresowanie budziły przepisy o czasie pracy w 

zakładach opieki zdrowotnej. Duże kontrowersje budziły tu kwestie dyżuru medycznego, 

naliczania wynagrodzenia za czas dyżuru medycznego i pełnienia tego dyżuru przez osoby 

objęte skróconym czasem pracy wymienione w art. 32g ust.3 i 5 ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej 



 

 

54

Najwięcej jednak pytań dotyczyło nie tylko tematyki prawa pracy nieujętej w omówieniu (np. 

odpowiedzialność materialna pracowników, zakaz działalności konkurencyjnej itp.) ale także 

tematyki nie związanej bynajmniej z prawem pracy. Pytania w zakresie prawa spadkowego, 

lokalowego, karnego należą w zasadzie do pytań standardowych. W tym zakresie odsyłamy do 

odpowiednich instytucji. Bardzo często pojawiają się pracownicy lub też byli pracownicy 

danego pracodawcy, w stosunku do których pracodawca naruszył przepisy o ubezpieczeniu 

społecznym, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Dotyczyło to w 

szczególności nie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego, nie odprowadzania składek na 

ubezpieczenie społeczne, przetrzymywania zwolnień lekarskich itp. W wielu przypadkach osoby 

pytające, twierdziły, iż zostały w skierowane w powyższych kwestiach z oddziałów ZUS.  

  

 

Porady techniczne 

 

Porady techniczne dotyczyły szerokiego wachlarza zagadnień związanych z technicznym 

bezpieczeństwem pracy. Wśród porad dominowały odpowiedzi na pytania w zakresie praw i obowiązków 

wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Najczęściej porady dotyczyły 

podstawowych obowiązków w zakresie wyposażania pracowników w odzież roboczą, przeprowadzania 

szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także wymogów związanych z organizowaniem 

stanowisk pracy, w tym pomieszczeń pracy, wentylacji, ogrzewania i procedur związanych z oddawaniem 

do użytkowania stanowisk pracy. 

Do najczęściej poruszanych zagadnień można też zaliczyć porady dotyczące postępowania w sprawach 

wypadków przy pracy i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W grudniu 2008 r. znaczący odsetek udzielanych porad dotyczyło problematyki związanej z nowelizacją 

przepisów Kodeksu pracy w zakresie obowiązku wyznaczania przez pracodawcę osób odpowiedzialnych 

za ochronę przeciwpożarową. W ciągu dnia udzielano często z tego zakresu ok. 30 porad. 

  

  

ZZAAWWII AADDOOMM II EENNII AA    PPRROOKKUURRAATTUURRYY  OO  MM OOŻŻLL II WWOOŚŚCCII   
PPOOPPEEŁŁ NNII EENNII AA      PPRRZZEESSTTĘĘPPSSTTWWAA..  

 

 

 

  Inspektorzy pracy PIP OIP w Poznaniu w 2008 roku skierowali 156 zawiadomień                        

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. 213 przestępstw.  
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Liczbę zawiadomień do prokuratury w latach przedstawia  wykres na następnej stronie. 
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Prokuraturę zawiadamiano o popełnieniu przestępstwa z następujących artykułów kodeksu 

karnego:                                                   

 z art. 218 § 1 Kk - 55  „złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników 

wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego”, 

 z art. 218 § 2 Kk  - 5  „odmowa ponownego przyjęcia do pracy osoby,     

o której przywróceniu orzekł właściwy organ”,                   

 z art. 219 Kk - 23 „naruszenie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych, 

poprzez nie zgłoszenie wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych 

danych mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość”,                              

 z art. 220 § 1 Kk - 11 „narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”, 

 z art. 221 Kk  - 4 „nie zawiadomienie w terminie właściwego organu  

o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej”,               

 z art. 225 § 2 Kk - 42  „udaremnienie lub utrudnienie wykonania czynności 

służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie 

przybranej jej do pomocy”, 

 z  art.  233 Kk - 11   „składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy”,   

 z art. 270 Kk  - 25  „podrabianie lub przerabianie dokumentu w celu użycia za 

autentyczny lub użycie takiego dokumentu  jako autentycznego ”,              

 inne - 37                          
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Liczbę przestępstw, których dotyczyły kierowane zawiadomienia obrazuje poniższy wykres. 
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Rozstrzygnięcia powiadomień prokuratury w 2008 roku  

Liczbę wydanych rozstrzygnięć prokuratury przedstawia  wykres na następnej stronie. 
 

 

 

Wszczęto postępowanie przygotowawcze   w 83 sprawach, dotyczących   105 przestępstw.  

Prokuratury skierowały  do sądów akty oskarżenia  w 30 sprawach, dotyczących  32 przestępstw. 
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W wyniku skierowanych do sądu aktów oskarżenia zapadły wyroki orze czekające  kary 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary w 5 sprawach dot. 6 

przestępstw. Orzeczono kary grzywny   w 11 sprawach dot. 15 przestępstw. Warunkowo 

umorzono  2 sprawy dotyczące  2 przestępstw. 

Wykres poniżej prezentuje obrazowo wydane przez sądy wyroki w sprawach z postępowania 

karnego wynikającego z zawiadomień inspektorów pracy. 
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Na wniosek prokuratury przeprowadzono  15 kontroli. Inspektorzy  pracy brali udział w 50 

postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę (świadkowie, biegli). Udostępniono 36 

dokumentacji kontroli na wniosek sądów pracy. 

 
 

 EEGGZZEEKKUUCCJJAA  AADDMM II NNII SSTTRRAACCYYJJNNAA  DDEECCYYZZJJII   OORRGGAANNÓÓWW  
PPAAŃŃSSTTWWOOWWEEJJ  II NNSSPPEEKKCCJJII   PPRRAACCYY..  

 

 

Celem czynności podejmowanych przez inspektorów pracy w oparciu o ustawę z dnia 17 

czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. – Dz.U. z 2005 r., nr 229, 

poz. 1954 z późn. zm.) było doprowadzenie do wykonania przez pracodawców decyzji 

nakazowych organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. 

Sprawozdanie składa się z: 
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• części statystycznej, w której podano dane dotyczące liczby wydanych upomnień i 

czynności egzekucyjnych podjętych przez egzekutorów oraz dane liczbowe dotyczące 

efektów podjętych działań (wg wytycznych Głównego Inspektoratu Pracy); 

• części opisowej, w której zawarto charakterystyczne przykłady podejmowanych 

czynności egzekucyjnych; 

• części końcowej zawierającej podsumowanie doświadczeń zebranych w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Poznaniu w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej. 

 

Dane statystyczne. 

 

a) Upomnienia skierowane do pracodawców. 

− W 2008 roku inspektorzy pracy OIP w Poznaniu skierowali łącznie 248 upomnień do 218 

pracodawców. 

− Upomnienia objęły łącznie 805 decyzji, w tym: 

o 634 decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o 171 decyzji nakazujących wypłatę należnego świadczenia. 

− Wskutek 188 upomnień pracodawcy, do których były skierowane, wykonali decyzje objęte 

upomnieniami – zrealizowano 517 decyzji (co stanowi 64% decyzji objętych 

upomnieniami), w tym: 

o 472 decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o 45 decyzji wypłaty należnego świadczenia. 

 

b) Postępowanie egzekucyjne. 

− Inspektorzy pracy – egzekutorzy OIP w Poznaniu wystawili w 2008 roku 41 tytułów 

wykonawczych, w tym: 

o 22 tytuły wykonawcze dotyczące obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

o 19 tytułów wykonawczych dotyczących obowiązku wypłaty świadczenia 

zawiązanego ze stosunkiem pracy. 

− W 2008 roku zobowiązani wnieśli 4 zarzuty, w tym: 2 zarzuty dotyczące wykonania lub 

umorzenia obowiązku, wygaśnięcia albo nieistnienia obowiązku oraz 2 zarzuty, w których 

podniesiono zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Inspektorzy pracy – 

egzekutorzy wydali 4 postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutów, w tym: 
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o 2 postanowienia oddalające zarzuty, 

o 2 postanowienia umarzające postępowanie egzekucyjne (obejmujące 2 grzywny 

w łącznej kwocie 7.000,00 PLN). 

− Inspektorzy pracy – egzekutorzy OIP w Poznaniu nałożyli w 2008 roku 87 grzywien w celu 

przymuszenia w łącznej kwocie 1.060.500,00 PLN na 46 pracodawców – grzywny te 

dotyczyły łącznie 266 decyzji, w tym: 

o 77 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o 189 decyzji wypłaty należnego świadczenia. 

− Zobowiązani wnieśli 8 zażaleń na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia, z czego: w 3 zażaleniach kwestionowano zasadność nakazu objętego 

postępowaniem egzekucyjnym, w 5 zażaleniach kwestionowano wysokość nałożonej 

grzywny i powoływano się na złą sytuację finansową pracodawcy. Okręgowy Inspektor 

Pracy w Poznaniu – działając jako organ egzekucyjny II instancji – wydał 8 postanowień, z 

czego: 

o w 7 postanowieniach utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia o nałożeniu 

grzywny w celu przymuszenia, 

o w 1 postanowieniu stwierdził uchybienie terminu do wniesienia zażalenia. 

− W związku z wykonaniem decyzji objętych postępowaniem egzekucyjnym inspektorzy 

pracy – egzekutorzy umorzyli na wniosek zobowiązanych 26 grzywien w celu 

przymuszenia, w łącznej kwocie 313.500,00 PLN. W 2008 roku wpłynęły do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu 3 wnioski o zwrot grzywny w celu przymuszenia. Inspektor 

pracy wydał 3 postanowienia w sprawie grzywny w celu przymuszenia, w tym: 2 

postanowienia o odmowie zwrotu grzywny oraz 1 postanowienie o zwrocie grzywny w 

kwocie 5.000,00 PLN. 

− W 2008 roku inspektorzy pracy – egzekutorzy OIP w Poznaniu nie zawiesili żadnego 

postępowania egzekucyjnego. W 2008 roku inspektorzy pracy – egzekutorzy OIP w 

Poznaniu umorzyli 41 postępowań egzekucyjnych, w tym: 

o 2 postępowania wskutek wykonania obowiązku przed wszczęciem postępowania, 

o 10 postępowań wskutek umorzenia lub wygaśnięcia obowiązku objętego 

postępowaniem egzekucyjnym, 

o 22 postępowania wskutek ogłoszenia upadłości zobowiązanego (prawomocne 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości), 
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o 7 postępowań wskutek stwierdzenia, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie 

uzyska się kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne (zwrot tytułu 

wykonawczego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego).  

Umorzonymi postępowaniami objętych było 75 grzywien na łączną kwotę 977.000,00 PLN. 

 

c) Efekty postępowania egzekucyjnego. 

− 16 pracodawców wykonało 60 decyzji organów PIP w wyniku postępowania 

egzekucyjnego prowadzonego przez inspektorów pracy – egzekutorów OIP w Poznaniu, w 

tym: 

o 37 decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o 23 decyzje wypłaty należnego świadczenia. 

− 2 pracodawców dobrowolnie wpłaciło grzywny w celu przymuszenia na rachunek OIP w 

Poznaniu w łącznej kwocie 7.000,00 PLN. 

− Inspektorzy pracy – egzekutorzy przekazali 258 należności z tytułu prowadzonych 

postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 1.105.299,20 PLN do właściwych urzędów 

skarbowych, w tym: 

o 69 należności z tytułu kosztów upomnienia, 

o 69 należności z tytułu opłat za czynności egzekucyjne, 

o 74 należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia. 

− Łączna kwota należności z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych przekazanych 

przez urzędy skarbowe na rachunek OIP w Poznaniu wyniosła w 2008 roku 27.698,29 PLN. 

 

W 2008 roku inspektorzy pracy – egzekutorzy działający w ramach właściwości miejscowej 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wszczęli 41 postępowań egzekucyjnych. Celem 

podejmowanych przez inspektorów pracy czynności w oparciu o ustawę z dnia 17 czerwca 1966 

roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. – Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z 

późn. zm.) było doprowadzenie do wykonania przez pracodawców decyzji nakazowych organów 

Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych ze stosunkiem 

pracy. W wyniku podjętych działań (skierowanie upomnienia oraz wszczęcie postępowania 

egzekucyjnego) pracodawcy wykonali 577 decyzji, w tym: 509 decyzji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 68 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia za pracę 

lub innego świadczenia związanego ze stosunkiem pracy. 
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PPOOWWÓÓDDZZTTWWAA  OO  UUSSTTAALL EENNII EE  II SSTTNNII EENNII AA  SSTTOOSSUUNNKKUU  PPRRAACCYY  
OORRAAZZ    WWSSTTĘĘPPOOWWAANNII EE  DDOO  PPOOSSTTĘĘPPOOWWAANNII AA  WW  TTYYCCHH   

SSPPRRAAWWAACCHH ..  

  

W OIP Poznań w roku 2008 wniesiono 4  powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

Powództwa wniesiono na rzecz 1 osoby zatrudnionej bez  jakiejkolwiek umowy zawartej na 

piśmie, 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, 1 osoby – po ustaniu stosunku pracy. Liczba 

pracodawców, którzy zawarli umowy cywilnoprawne z osobami, na rzecz których wniesiono 

powództwo – 2 

W postępowaniu przed sądem pracy zawarto 2 ugody sądowe oraz  zawarto 2 ugody 

pozasądowe. 

W wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach – w 272 przypadkach pracodawcy ustalili 

stosunek pracy z 2992 pracownikami, na 422 wnioski dotyczące 3474 pracowników. 

Postępowanie mandatowe zastosowano w 90 przypadkach ujawnienia popełnienia wykroczenia z 

art. 281 pkt 1 Kp, na kwotę 114 300,- zł. Skierowano 103 wnioski o ukaranie do sądu, z których 

rozstrzygnięcie zapadło w 55 sprawach z orzeczeniem kary grzywny, na łączną kwotę 157 700 

zł. 

 

SSPPOORRYY  ZZBBII OORROOWWEE  

 
W roku 2008  do OIP Poznań  zgłoszono  108  sporów zbiorowych , w tym zgłoszono 131 żądań. 

Informacja o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców, u których został  wszczęty 

spór zbiorowy wg PKD: 

Liczba zgłoszonych żądań dotyczyła: 

a) warunków pracy –  1 

b) warunków płacy –  106 

c) świadczeń socjalnych – 2 

d) praw i wolności związkowych –  1 

e) innych, nie objętych definicją sporu zbiorowego – 21 (np., przedłużenie emerytur 

pomostowych dla nauczycieli, utrzymanie dotychczasowego zakresu praw i 

obowiązków nauczycielskich wynikających z Karty Nauczyciela). 

Liczba żądań i problematyka sporów nie objętych zakresem działania PIP : 

f) sprawy płacowe – 106 
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g) sprawy socjalne – 21 

h) inne – 4 

 

 

W  2008 r. nieznacznie zmniejszyła się liczba sporów zbiorowych zgłoszonych do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu (108) w porównaniu z 2007 r. (124).    

W większości nadesłane informacje dotyczyły żądań płacowych w oświacie (79 spory) oraz 

służbie zdrowia (13 spory). Spośród 108 sporów zbiorowych zgłoszonych w 2008 r., żadne nie 

zostały objęte zakresem działania PIP. Zgłoszone spory zbiorowe do OIP Poznań w 7 

przypadkach zostały zakończone podpisaniem porozumienia. 
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RREEJJEESSTTRRAACCJJAA  ZZAAKKŁŁ AADDOOWWYYCCHH   UUKKŁŁ AADDÓÓWW  ZZBBII OORROOWWYYCCHH   PPRRAACCYY  

 

W  2008 roku wpłynęły ogółem 193 wnioski,  

w tym o rejestrację:  

1)  układu z art. 5 ustawy 0 

2) układów 5 

3) protokółów dodatkowych 146 

4) porozumień z art. 24110 0 

5) o wpis informacji 38 

 

 

Zarejestrowano 9 nowych  układów oraz 133 protokóły dodatkowe. 
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Zarejestrowano 35 informacji, w tym:  

o wypowiedzeniu układu       7 

o rozwiązaniu układu                                    8 

o rozwiązaniu organizacji związkowej 3 

o przejściu zakładu na innego pracodawcę                                4 

o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony                            2 

o zawieszeniu stosowania układu  3 

O zmianie nazwy lub adresu pracodawcy (organizacji 
związkowej) 

7 

inne informacje                                                    1 

 

Liczba odmów rozpatrzenia wniosków o rejestrację układu, protokołu dodatkowego oraz o wpis 

informacji (z wyszczególnieniem tych informacji), podać najczęstsze przyczyny odmowy 

rozpatrzenia wniosków: 

o rejestrację układu    1 

o rejestrację protokołu dodatkowego  7 

wpis informacji         1 

porozumień o stosowaniu układu  0 

 

Przyczyną odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację układu było przedłożenie wniosku nie 

spełniającego w swojej treści wymogów określonych w obowiązujących przepisach m.in. brak 

wniosku, brak wymaganej przepisami ilości egzemplarzy oryginalnie podpisanych. 

Przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację protokołów dodatkowych było : 

- brak podpisów osób reprezentujących pracodawcę wg. obowiązujących przepisów, 

- brak odpowiedniej ilości egzemplarzy protokołu dodatkowego 

- niewłaściwy wniosek o rejestrację  

Z kolei przyczyną odmowy rozpatrzenia wpisu informacji było złożenie wniosku o wpis 

informacji, która była już raz wpisana do rejestru. 

Najczęściej kwestionowane postanowienia układów jako niezgodnych z przepisami lub mniej 

korzystnych: 

 

Brak określenia terminu wypłaty wynagrodzenia           2 

Określanie wynagrodzeń dla osób zarządzających 
zakładem pracy  

30 
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Prawo do odprawy emerytalnej lub rentowej powstaje 
po przepracowaniu przez pracownika 10 lat  

6 

Odesłanie do dokumentów (porozumień), które nie są 
częścią ZUZP     

3 

Wprowadzenie zapisów skutkujących nierównym 
traktowaniem    

2 

Próba rejestracji tekstu jednolitego ZUZP 2 

 

Układy bardzo często ograniczają się do powtórzenia zapisów kodeksu pracy i nie zawierają 

szczególnie interesujących pozytywnych regulacji układowych. Z korzystniejszych zapisów 

można wyróżnić: przyznawanie prawa do nagród jubileuszowych, wprowadzanie dodatków za 

staż pracy, określanie wyższych niż w kodeksie pracy odpraw emerytalno-rentowych, 

wprowadzanie wyższych niż w kodeksie pracy dodatków z tytułu pracy w nocy a także 

wprowadzanie nowych składników wynagrodzeń jak: premie za jakość pracy, korzystniejsze 

zasady wynagradzania za pracę w niedziele i święta (np. 35% stawki godzinowej osobistego 

zaszeregowania za 1h takiej pracy), ustalanie korzystniejszych wysokości odpisów na fundusz 

socjalny niż przewidują przepisy ustawy.  

Razem układów obowiązujących i stosowanych jest  817,  w tym zawartych po raz pierwszy – 

618, a układów zawartych po raz kolejny 199. 

Działalności szkoleniowej nie prowadzono. Udzielono około 550 porad prawnych i konsultacji; 

 

Nie zwiększa się w sposób znaczący  liczba wniosków o rejestrację układów zbiorowych pracy 

oraz protokółów dodatkowych. Pracodawcy nie są zainteresowani wprowadzaniem 

korzystniejszych rozwiązań ponad te wynikające z Kodeksu pracy , ponieważ ich zdaniem 

Kodeks pracy aż nadto wystarczająco reguluje prawa pracowników.   

 

 
WWSSPPÓÓLLDDZZII AAŁŁAANNII EE  ZZ  II NNNNYYMMII   OORRGGAANNAAMMII   KKOONNTTRROOLLII   II     NNAADDZZOORRUU  

 

Forma i zakres współpracy. 

Współpraca pomiędzy szefami wojewódzkich struktur organów nadzoru nad warunkami pracy 

wynika z porozumień zawartych przez GIP i Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i 

realizowana jest poprzez oficjalne spotkania jak również w ramach wspólnych projektów i 

przedsięwzięć. Celem oficjalnych spotkań jest głównie ocena dotychczasowej współpracy oraz 

wytyczenie przyszłych zamierzeń. Współdziałanie w ramach wielostronnych projektów ma 

charakter głównie roboczy i dotyczy ściśle określonych obszarów np. budownictwo, górnictwo, 
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handel, służba zdrowia, zakłady pracy chronionej, wielkie zagrożenia. W roku 2008 dominowała 

współpraca przy realizacji konkretnych celów.  

 

Przykłady działań.  

 

− W dniu 15.01.2008 odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu 

Krzysztofa Fiklewicza z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Jerzym 

Witczakiem celem określenia zasad współpracy w zakresie przygotowań do EURO 2012. 

Zaplanowano udział Państwowej Inspekcji Pracy w spotkaniu z Powiatowymi Inspektorami 

Nadzoru Budowlanego Województwa Wielkopolskiego, Wydziałem Architektury UW 

Województwa Wielkopolskiego oraz WINB, które odbędzie się na przełomie lutego i marca 

2008, na którym ustalone zostaną formy współpracy w zakresie wydawania pozwoleń na 

budowę, wspólnych kontroli na budowach i przejmowania obiektów do użytkowania. 

Ustalono, że w biurach terenowych OIP w Poznaniu zostaną wyznaczeni inspektorzy pracy 

do współpracy z PINB przy realizacji w powiatach inwestycji z Euro 2012. 

− W dniu 5.02.2008 r. Krzysztof Fiklewicz – okręgowy inspektor pracy w Poznaniu spotkał się 

ze Zdzisławem Sawalą - dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który 

poinformował o sytuacji na rynku pracy w województwie Wielkopolskim w 2007 roku. Z 

kolei okręgowy inspektor pracy przedstawił wyniki kontroli legalności zatrudnienia w II 

półroczu 2007 r. Przejęcie przez Państwową Inspekcję Pracy od 1.07.2007 r. uprawnień w 

zakresie kontroli legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiło podejmowanie skuteczniejszych działań 

w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudnienia. 

− Okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Krzysztof Fiklewicz w dniu 7.02.2008 r. spotkał się z 

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Pawłem Łukaszewskim. Tematem 

spotkania były przygotowania do EURO 2012 w zakresie wspólnych działań dotyczących 

bezpieczeństwa przy realizacji inwestycji z nią związanych na terenie Poznania i powiatu 

poznańskiego. 

− Ocena dotychczasowej współpracy pomiędzy organami prokuratury i Państwowej Inspekcji 

Pracy była przedmiotem spotkania Krzysztofa Fiklewicza, okręgowego inspektora pracy w 

Poznaniu z Bogdanem Książczakiem, zastępcą prokuratora okręgowego w Koninie. Podczas 

spotkania, które odbyło się 6 czerwca w Koninie ustalono zasady ściślejszej współpracy 

pomiędzy stronami, oraz wyznaczenie koordynatorów do bezpośredniej współpracy z 



 

 

66

prokuratorami prokuratur rejonowych. Uzgodniono również, że w celu lepszej koordynacji 

działań, kserokopie zawiadomień inspektorów pracy kierowanych do prokuratur rejonowych 

będą przesyłane do wiadomości koordynatora Prokuratury Okręgowej w Koninie. 

− Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadzili 27 listopada 

2008 roku szkolenie dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu 

Wielkopolski. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia współdziałania organów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także przestrzegania przez 

pracodawców przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy pracy zapoznali 

również uczestników szkolenia z nowymi zadaniami i uprawnieniami Państwowej Inspekcji 

Pracy określonymi w obowiązującej od 1.07.2007 r. ustawie o PIP, odpowiedzieli również na 

liczne pytania uczestników szkolenia. 

− 10 grudnia 2008 roku w siedzibie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie 

Odrzańskim Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu, oraz płk SG 

Jarosław Frączyk, komendant Oddziału, podpisali porozumienie w sprawie zasad 

współdziałania. Dokument określa zakres i formę współdziałania w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Współpraca funkcjonariuszy straży granicznej i 

inspektorów pracy, szczególnie w zakresie zwalczania nielegalnego zatrudnienia jest 

faktycznie realizowana od 1 lipca 2007 roku, a podpisane porozumienie jest jej formalnym 

odzwierciedleniem. Podpisując porozumienie strony podkreśliły dotychczasową, dobrą 

współpracę, która będzie z pewnością kontynuowana. 

 

W 2008 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznań inspektorzy pracy wykonując czynności 

kontrolne w 942 przypadkach podejmowali współpracę z innymi organami nadzoru nad 

warunkami pracy. 

      W 2008 r. inspektorzy pracy OIP Poznań przeprowadzili 170 kontroli na wniosek innych 

organów oraz powiadomili w 701 przypadkach inne instytucje kontrolne o stwierdzonych 

nieprawidłowościach będących w ich właściwości przedmiotowej. Najwięcej kontroli, bo 90, 

przeprowadzono na wniosek państwowej inspekcji sanitarnej i policji – 41 kontroli. PIP po 

kontrolach najczęściej powiadamiali o stwierdzonych uchybieniach państwowy nadzór 

budowlany – po 219 kontrolach i urząd dozoru technicznego – po 185 kontrolach. 

W 2007 r. na terenie OIP Poznań przeprowadzono 71   kontroli wspólnych, w tym 36 z Policją. 
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Współpraca organów nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez pracodawców prawa 

pracy przynosi konkretne rezultaty. Kontrole wspólne oraz wzajemne powiadamianie się o 

stwierdzanych nieprawidłowościach w obszarach obejmujących zakres przedmiotowy 

poszczególnych instytucji pozwala objąć kontrolą i nadzorem większą liczbę zakładów pracy. 

Powyższe działania umożliwiają również podjęcie działań nadzorczych w tych przypadkach, gdy 

stwierdzone nieprawidłowości nie są w zakresie przedmiotowym organu kontrolnego. 

Współpraca wszystkich organów nadzoru i kontroli umożliwia kompleksowe oddziaływanie na 

pracodawcę w celu przestrzegania przepisów prawa pracy w możliwie szerokim pojęciu, od 

kontroli legalności zatrudnienia, poprzez przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, ochrony 

środowiska, dozorowych, higienicznosanitarnych do prawa pracy. W 2009 roku przewiduje się 

dalszy rozwój współpracy z innymi organami nadzoru. 

Efektem działań wynikających z oficjalnych spotkań dwustronnych jest określenie ram 

współpracy oraz wytyczenie dalszych celów współdziałania. Współpraca w ramach wspólnych 

projektów oraz ciał kolegialnych przynosi efekty w postaci konkretnych rozwiązań np. 

promowanie standardów dobrej pracy w placówkach handlu, służby zdrowia lub budownictwie. 

Przedstawione powyżej przykłady wskazują, na stopniową zmianę charakteru współdziałania 

organów nadzoru nad warunkami pracy, reprezentowanych przez ich szefów. Stopniowo 

oficjalne spotkania mające na celu wyznaczenie kierunków współpracy zastępują działania 

robocze odnoszące się do ściśle określonych celów. Wydaje się , że ten kierunek będzie 

dominował w przyszłości.  

Współpraca organów nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przez pracodawców prawa 

podlega ciągłemu doskonaleniu i przynosi konkretne rezultaty. Wspólne działania podejmowane 

przez organy nadzoru nad warunkami pracy umożliwiają w pełnym zakresie zwalczanie 

patologii zarówno w obszarze prawa pracy jak również w szeroko pojętym obszarze 

bezpieczeństwa pracy. Wspólne działania pozwalają w pełni wykorzystać profesjonalizm 

wyspecjalizowanych instytucji kontrolnych i umożliwiają kompleksowe rozpoznanie i 

likwidację wszystkich zagrożeń na terenie kontrolowanych zakładów. 

 

WWSSPPÓÓLLPPRRAACCAA  ZZ  WWYYŻŻSSZZYYMMII   UUCCZZEELLNNII AAMMII   II   PPLLAACCÓÓWWKKAAMMII   NNAAUUKKOOWWYYMMII ..  

 

W roku 2008 w OIP Poznań podejmowano liczne działania w zakresie współpracy z wyższymi 

uczelniami i placówkami naukowymi. Działania te związane były w znacznym stopniu z 

zadaniami wynikającymi z harmonogramu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym 
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zaplanowanych na rok 2008, w szczególności dotyczących  zatrudniania ludzi młodych 

rozpoczynających pracę – „Bezpieczna praca – bezpieczny start”, przeciwdziałania problemom 

mięśniowo-szkieletowym „Mniej dźwigaj”, organizacji na terenach uczelni „Drzwi otwartych”, 

współorganizacją seminariów i konferencji odbywających się w uczelniach,  bądź wygłaszaniem 

na nich prelekcji i wykładów.   

I tak na przykład: 

W Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie odbyło się w dniu 25 lutego br.  Forum 

Rolnicze, na którym kierownik oddziału PIP w Lesznie przedstawiła dotychczasowe działania 

podejmowane przez PIP na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w tym szkolenia 

dla rolników, młodzieży szkolnej oraz dzieci. Zachęciła również rolników do korzystania z 

informacji i materiałów szkoleniowych zamieszczanych na stronie internetowej GIP oraz do 

udziału w konkursach organizowanych przez PIP, w tym konkursie  „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne”.   

Inspektorzy pracy OIP Poznań uczestniczyli w cyklu szkoleń „Bezpieczne praktyki i bezpieczne 

środowisko 2008”. Szkolenia przeprowadzono w dniach 26 i 27 maja 2008 r. w Poznaniu, 28 

maja Koninie oraz 29 maja w Lesznie.   W Poznaniu wykłady prowadzone były w Centrum 

Wykładowo Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej oraz Domu Technika NOT, natomiast w 

Lesznie i Koninie w siedzibie Wyższych Szkół Zawodowych. Inicjatorem szkoleń był Zespół ds. 

Młodzieży Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej. Uczestniczący w szkoleniach studenci i uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych zapoznali się z działaniem funkcjonujących na rynku pracy urzędów i 

instytucji, także pracodawcami organizującymi staże zawodowe. 

Wystąpienia przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczyły obowiązujących przepisów 

prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy a także zagrożeń związanych z warunkami pracy. 

Podsumowanie szkoleń oraz wręczenie certyfikatów uczestnikom odbyło się w dniu 2 czerwca 

2008 r. w Centrum Edukacyjnym Politechniki Poznańskiej z udziałem władz uczelni, a także 

przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych Poznania, Urzędu Dozoru 

Technicznego, Urzędu Górniczego a także pracodawców.  Podsumowując zakończony cykl  

szkoleń, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu Krzysztof Fiklewicz podkreślił znaczenie 

wszelkich działań promujących bezpieczne zachowania w miejscu pracy.  

- W Auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie dnia 17 kwietnia 2008r. odbyły się 

„Drzwi Otwarte”. Współorganizatorami spotkania byli: Zakład Doskonalenia Zawodowego 

oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.  W spotkaniu udział wzięli również: 
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Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie oraz przedstawiciele OHP w 

Lesznie.  

Na spotkanie zaproszono młodzież kończącą naukę w średnich szkołach powiatów 

leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego. W imprezie wzięło udział ponad 

300 młodych ludzi.  

Inspektor pracy przedstawił wykład przybliżający młodzieży zagadnienia związane z 

podejmowaniem pierwszego zatrudnienia w zakresie obowiązków i uprawnień pracodawcy 

oraz pracownika, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawicielka OHP 

zaprezentowała projekty realizowane przez reprezentowany przez nią Hufiec w zakresie 

pomocy młodym ludziom w kształtowaniu własnej kariery zawodowej i podnoszeniu 

kwalifikacji. Wykładowca z Wyższej Szkoły Humanistycznej przybliżył metody 

autoprezentacji i komunikacji niewerbalnej, przydatne podczas ubiegania się o zatrudnienie.  

Dla większości uczestniczących w spotkaniu młodych ludzi był to w zasadzie pierwszy 

kontakt z przedstawioną problematyką, jednakże zainteresowanie młodzieży omawianą 

tematyką potwierdza zasadność organizowania podobnych imprez, szczególnie w dobie 

dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. 

− Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wyższej Szkoły 

Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz Fundacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 

„Wybór” odbyła się w Poznaniu dniu 3 czerwca br. konferencja „Alkohol – Praca”, 

poświęcona poświecona problemom nietrzeźwości pracowników i służb mundurowych i 

propozycjom ich rozwiązywania. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wziął udział 

przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który przedstawił informację o 

związanych z procedurami ustalania stanu nietrzeźwości pracownika na terenie zakładu 

pracy problemach, wynikających przede wszystkim z nieprzystawania obowiązujących 

przepisów (pochodzących z wczesnych lat 80.) do obecnej rzeczywistości. 

− Z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Służby BHP Oddział w Koninie przy udziale KWB „ KOINN” S.A. w 

Kleczewie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w 

Warszawie w dniu 4 czerwca 2008r odbyła się w auli Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie, konferencja pt. Ryzyko Zawodowe w Kopalniach Węgla 

Brunatnego. 

Spotkanie odbyło się w ramach trwającej w roku 2008 Kampanii Informacyjno Promocyjnej 

Oceny Ryzyka Zawodowego i wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli pracodawców i 

pracowników służby bhp oraz zainteresowanych osób. 



 

 

70

Podczas spotkanie zorganizowany został punkt informacyjny Państwowej Inspekcji Pracy , 

gdzie można było uzyskać informacje dotyczące problemów związanych z oceną ryzyka 

zawodowego. 

Dodatkowo podczas konferencji przedstawiona została przez Oddział Państwowej Inspekcji 

Pracy w Koninie, udostępniona wszystkim uczestnikom, prezentacja multimedialna 

dotycząca oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami biologicznymi , czynnikami 

chemicznymi i atmosferą wybuchową. 

− Na wniosek Zespołu d/s Młodzieży ZG FSNT -Naczelnej Organizacji Technicznej 

organizatora programu BEZPIECZNE PRAKTYKI kierownik Oddziału PIP w Koninie w 

dniu 2 czerwca br. przeprowadził szkolenie dla studentów i młodzieży szkół zamierzających 

odbyć praktykę zawodową lub podjąć pracę. 

Tematyka szkolenia obejmowała podstawowe zagadnienia dot. przepisów prawa pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

− Aula Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, była 19 

listopada 2008 r. miejscem seminarium zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Poznaniu, przy współudziale Zarządu Regionu „Wielkopolska” NSZZ „Solidarność”, 

Akademii Wychowania Fizycznego oraz Politechniki Poznańskiej. Seminarium 

zorganizowano w ramach europejskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania problemom 

mięśniowo-szkieletowym „Mniej dźwigaj”. Patronat nad seminarium objął Marek Woźniak – 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego.  

Podczas seminarium inspektorzy pracy przedstawili dwa referaty. „Profilaktyka zagrożeń 

układu mięśniowo-szkieletowego w świetle europejskich przepisów bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia” przedstawił starszy inspektor pracy Michał Wyszkowski, natomiast 

„Praktyczne aspekty kontroli inspektorów pracy w zakresie obciążeń mięśniowo-

szkieletowych” były przedmiotem wystąpienia nadinspektora pracy Tadeusza Kiełpińskiego. 

W programie seminarium przewidziano także warsztaty poświęcone ćwiczeniom fizycznym 

w profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa, ćwiczeniom relaksacyjnym w leczeniu 

dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, a także zasadom doboru i wyposażenia stanowiska 

komputerowego. Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi Akademii Wychowania 

Fizycznego.  

W seminarium uczestniczyło 380 studentów Akademii Wychowania Fizycznego, 

Politechniki Poznańskiej, Medycznego Studium Zawodowego, a także liczne grono 

społecznych inspektorów pracy. 
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Na podstawie doświadczeń roku 2008 i lat minionych zachodzi potrzeba kontynuowania 

dotychczas realizowanych  form współpracy z placówkami naukowymi i wyższymi uczelniami. 

Ze szczególną troską należy kontynuować współprace PIP z wyższymi uczelniami  w ramach 

kampanii promocyjno – prewencyjnej „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. Prowadzić w 

cykl szkoleń dla młodzieży i studentów szkół technicznych pod hasłem „Bezpieczne praktyki 

2008.”  

Organizować  wspólnie z uczelniami spotkania studentów ostatnich lat studiów na wybranych 

wydziałach  uczelni na tematy związane z obowiązkami i uprawnieniami osób podejmujących 

pracę zawodową, a także zagrożeniami wypadkowymi i materialnego środowiska pracy, z jakimi 

mogą prawdopodobnie spotkać się po rozpoczęciu pracy. 

Przekazywać uczelniom i placówkom naukowo – technicznym  materiały informacyjno – 

promocyjne popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy.  

Zapewnić uczestnictwo młodzieży i studentów w seminariach organizowanych przez PIP oraz  

odbywających się w  Poznaniu imprezach targowych, takich jak Międzynarodowe Targi 

Budowlane „Budma 2009”, Targi Edukacyjne (13-15 marca 2009), Bezpieczeństwo Pracy w 

Przemyśle (16-19.06.2009),  Polagra, FARMA, Poleko.  Przygotowanie  dla  nich odpowiednich 

prezentacji, wydawnictw PIP i innych o promujących tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
WSPÓŁPRACA Z PARLAMENTARZYSTAMI 

 
 

Okręgowy inspektor pracy, zastępcy okręgowego inspektora pracy i kierownicy Oddziałów 

kontaktowali się z parlamentarzystami w sprawach kierowanych do biur poselskich przez 

wyborców, dotyczących praworządności w stosunkach pracy, a także bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

Każdy zgłoszony przez parlamentarzystę przypadek naruszenia prawa był przedmiotem kontroli 

inspektorów pracy.  Po zakończeniu kontroli inspektorzy pracy bezzwłocznie informowali 

posłów o jej wynikach i podjętych działaniach. 

Podczas spotkań z parlamentarzystami, przedstawiciele OIP przekazywali także posłom 

informacje o działalności Państwowej Inspekcji Pracy i problemach występujących w zakresie 

ochrony pracy. 

 

Przykłady podejmowanych działań 
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1. Sytuacja pracowników w Spółce „Euro-Comfort”, jednym z największych firm w Lesznie, 

była tematem spotkania posła Jana Dziedziczaka z kierownikiem Oddziału PIP w Lesznie oraz 

koordynatorem ds. współpracy z partnerami społecznymi. Podczas spotkania inspektorzy pracy 

przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonych w Spółce, a także efekty działań 

podejmowanych w zakresie zarówno warunków pracy jak i jej organizacji.  

Przy okazji spotkania zorganizowano wspólną konferencję prasową.  

 

2. Posłowie Andrzej Grzyb oraz Wojciech Ziemniak, w związku z informacjami o 

nieprawidłowościach występujących w Zakładach Mięsnych „Duda” w Grębkowie wnosili o 

przeprowadzenie kontroli i poinformowanie o jej wynikach. Po zakończeniu kontroli kierownik 

Oddziału PIP przekazała posłom obszerne informacje o dokonanych ustaleniach. 

 

3. Okręgowy inspektor pracy dwukrotnie spotkał się z poseł Elżbietą Streker-Dębińską. Podczas 

pierwszego spotkania przedstawił wyniki działalności OIP za 2007 rok, natomiast tematem 

drugiego spotkania były problemy dotyczące pracowników służby zdrowia, w szczególności 

czasu pracy i dyżurów medycznych.  

Ponadto w 2008 roku w biurze poselskim poseł Elżbiety Streker – Dębińskiej zorganizowano 

dwa dyżury inspektorów pracy. 

 

4. Okręgowy inspektor pracy spotkał się   z posłem Stanisławem Stecem. Tematyka spotkania 

dotyczyła  działalności Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.  

 

5. „Rzemieślnicze Forum Budowlane” było okazją do spotkania okręgowego inspektora pracy z 

posłem Arkadym Fidlerem. W spotkaniu uczestniczyli rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł 

Budowlanych w Poznaniu, którzy przedstawili problemy nurtujące środowisko, a także uwagi 

odnośnie obowiązujących przepisów prawa pracy. 

 

6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, a także sytuacja w wielkopolskich zakładach pracy była 

tematem spotkania okręgowego inspektora pracy z poseł Krystyną Łybacką. Okręgowy inspektor 

pracy poinformował o działaniach inspektorów pracy w zakresie kontroli dotyczących 

uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem a także pracowników młodocianych. 
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WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO, GOSPODARCZEGO, ZAWODOWEGO. 

 

Okręgowy inspektor pracy w 2008 roku trzykrotnie spotkał się  spotkał się z Piotrem Florkiem 

Wojewodą Wielkopolski, oraz Markiem Woźniakiem  Marszałkiem Województwa 

Wielkopolskiego.  

Tematem  spotkania  z wojewodą było omówienie stanu przestrzegania przez pracodawców 

przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem legalności 

zatrudnienia, zatrudniania obcokrajowców na terenie Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele Straży Granicznej, Urzędu Celnego i Policji. W kontekście omawianych spraw 

wynikł problem niezbędnych zmian organizacyjnych w strukturach Urzędu Wojewódzkiego w 

zakresie wydawania obcokrajowcom zezwoleń na pobyt i zezwoleń na wykonywanie pracy. 

Podczas następnego spotkania omawiano problemy związane z sytuacją na rynku pracy w 

Wielkopolsce, w kontekście zapowiadanych zwolnień grupowych.  

 

Przedstawienie sprawozdania z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz 

aktualnego stanu bezpieczeństwa pracy na terenie województwa wielkopolskiego były głównym 

celem kolejnego spotkania okręgowego inspektora pracy w Poznaniu Krzysztofa Fiklewicza z 

wojewodą wielkopolskim Piotrem Florkiem. Okręgowy inspektor pracy zwrócił uwagę na 

okoliczności związane z występowaniem wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

Wielkopolsce, a także problemy związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy. Przedmiotem rozmowy były także sprawy 

związane z sytuacją pracowników administracji państwowej i samorządowej. Spotkanie odbyło 

się 12 czerwca 2008 w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

 

W dniu 15 lipca 2008 r. Krzysztof Fiklewicz, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu spotkał się 

Markiem Woźniakiem, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Podczas spotkania 

Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w 2007 roku, a także omówił stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie Wielkopolski 

w I półroczu 2008 r. Tematyka spotkania obejmowała także problematykę bezpieczeństwa pracy 

w rolnictwie oraz w przestrzegania przepisów prawa pracy w małych zakładach. Okręgowy 

Inspektor Pracy poinformował również Marszałka o działaniach Państwowej Inspekcji Pracy 

związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach przygotowań do EURO 2012.  
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Przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, 17.05.2008 r. zorganizowano 

„Drzwi otwarte” dla osób poszukujących pracy oraz osób rozpoczynających pracę zawodową. 

Odwiedzający Urząd mogli zapoznać się zarówno z bogatą ofertą pracy zarówno w kraju jak i za 

granicą a także uzyskać poradę z zakresu prawa pracy. Wśród osób zainteresowanych 

przeważały osoby młode, kończące naukę w szkołach wyższych i średnich, a także 

rozpoczynający pracę zawodową. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy rozdawano broszury i 

ulotki przygotowane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny 

start”, a także inne materiały informacyjno –promocyjne wydane nakładem PIP. Oprócz 

przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy w „Drzwiach otwartych” uczestniczyli także 

przedstawiciele Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 

W dniu 5.02.2008 r. Krzysztof Fiklewicz – okręgowy inspektor pracy w Poznaniu spotkał się ze 

Zdzisławem Sawalą - dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, który 

poinformował o sytuacji na rynku pracy w województwie Wielkopolskim w 2007 roku. Z kolei 

okręgowy inspektor pracy przedstawił wyniki kontroli legalności zatrudnienia w II półroczu 

2007 r. Przejęcie przez Państwową Inspekcję Pracy od 1.07.2007 r. uprawnień w zakresie 

kontroli legalności zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy umożliwiło podejmowanie skuteczniejszych działań w zakresie 

zwalczania zjawiska nielegalnego zatrudnienia.  

 

W dniu 09.01.2008 w Urzędzie Miejskim w Poznaniu odbyło się Spotkanie Biura 

Organizacyjnego Euro 2012. Na zaproszenie Vice Prezydenta Miasta Poznania Macieja 

Frankiewicza w posiedzeniu brał udział Okręgowy Inspektor Pracy Krzysztof Fiklewicz, który w 

swym wystąpieniu nakreślił ramy na działań prewencyjnych i kontrolno – nadzorczych i 

przedstawił prezentację ,,Euro 2012. Bezpieczne budowanie”. 

 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładach rzemieślniczych był przedmiotem 

spotkania okręgowego inspektora pracy z Tomaszem Wiką, dyrektorem Wielkopolskiej Izby 

Rzemieślniczej. Podczas spotkania uzgodniono także  tematykę szkoleń dla pracodawców 

zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej i organizacjach cechowych.  

 

Przy współpracy ze starostwami powiatowymi w Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp, Pleszewie, 

Rawiczu i Kościanie zorganizowano cykl spotkań, seminariów i szkoleń dla pracodawców i 

rolników indywidualnych.  
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I tak na przykład:  

- Starosta grodziski Stanisław Hadka, poseł na Sejm RP Jakub Rutnicki oraz eurodeputowany 

Filip Kaczmarek zorganizowali w dniu 26.05.2008 r. seminarium „Jak skutecznie pozyskać 

fundusze unijne dla przedsiębiorców”. W seminarium uczestniczył zastępca okręgowego 

inspektora pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński, który zapoznał obecnych na spotkaniu z 

zadaniami i uprawnieniami Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności promocyjno – prewencyjnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przedstawił min. założenia programów prewencyjnych dot. minimalnych wymagań, oceny 

ryzyka zawodowego a także zachęcił przedsiębiorców do uczestnictwa w programie 

„Pracodawco – zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”, a także do uczestnictwa w  

 

- ogólnopolskim konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także 

odpowiedział na zadawane w dyskusji pytania. Uczestnicy seminarium – przedstawiciele 

małych i średnich przedsiębiorstw – zapoznali się z programami unijnymi oraz zasadami 

pozyskiwania i rozliczania grantów.  

- W dniu 28 kwietnia 2008 roku odbyły się w Pleszewie regionalne obchody „Dnia 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” zorganizowane przez OIP Poznań przy 

współudziale Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Pleszewskiej Izby Gospodarczej, 

Oddziału Kaliskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy oraz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. W 

obchodach uczestniczyli między innymi Okręgowy Inspektor Pracy K. Fiklewicz, Starosta 

Pleszewski M. Kalarus, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” J. Mosiński, 

prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej T. Rak oraz pracodawcy, pracownicy służb bhp, 

przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, przedstawiciele starostwa 

pleszewskiego, a także inspektorzy pracy. 

Po zwiedzeniu Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A. oraz stoisk 

zorganizowanych i zaprezentowanych przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się 

dystrybucją środków ochrony indywidualnej, uczestnicy obchodów przeszli do Starostwa 

Powiatowego. W sali sesyjnej Starostwa odbyło się spotkanie seminaryjne, na którym 

okolicznościowe wystąpienia przedstawili Starosta Pleszewski M. Kalarus, Okręgowy 

Inspektor Pracy K. Fiklewicz oraz prezes Oddziału Kaliskiego Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP H. Karczowski. W drugiej części spotkania 

seminaryjnego okolicznościowy referat na temat „Dolegliwości mięśniowo-szkieletowych 
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jako skutek nieuwzględniania zasad ergonomii na stanowiskach pracy” przedstawiła doc. 

Wiesława Horst z Politechniki Poznańskiej.  

- W dniu 18 grudnia 2008 r. przedstawiciel OIP wziął udział w naradzie szkoleniowej, 

zorganizowanej przez Starostę Krotoszyńskiego, w której obok liderów wiejskich 

uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu. W czasie 

narady przedstawiciel Oddziału przeprowadził szkolenie w ramach kampanii „Mniej 

dźwigaj” podczas którego przedstawił i omówił zagadnienia związane z ręcznym 

przemieszczaniem ciężarów i problem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Omówiono 

przeciwdziałanie chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, przepisy i zasady dotyczące 

ręcznych prac transportowych oraz dolegliwości mięśniowo-szkieletowe związane z pracą w 

rolnictwie i metody ograniczania ryzyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego. 

Ponadto sołtysom przedstawiono praktyczne aspekty ich działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy rolników i członków ich rodzin. W naradzie szkoleniowej wzięło w 

sumie udział  80 osób. 

- W dniu 10.04.2008r. w sali sesyjnej Starostwa w Pile w konferencji zorganizowano 

konferencję, której przewodniczył Kierownik Oddziału PIP w Pile Nadinspektor Pracy Jerzy 

Nowak.  Podczas konferencji omówiono zagadnienia: minimalne wymagania bhp w zakresie 

użytkowania maszyn,  ocena ryzyka zawodowego, czas pracy, w tym godziny nadliczbowe. 

W konferencji wzięło  29 pracodawców. Uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze w 

postaci wydawnictw PIP oraz ankietę o podjętych działaniach w zakresie dostosowania 

maszyn do minimalnych wymagań. 

 

Inspektorzy pracy byli zapraszani na posiedzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służb BHP, w oddziałach w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie i Kaliszu. Uczestniczący 

w spotkaniach inspektorzy pracy omawiali programy prewencyjne PIP i zachęcali do ich 

wdrażania na terenie zakładów pracy.  Jako wyjątkowo ważną wskazywali europejską kampanię 

zapobiegania dolegliwościom mięśniowo – szkieletowym „Mniej dźwigaj”. Ponadto tematyka 

spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a 

także minimalnych wymagań. 

I tak na przykład:  

- w dniu 4 czerwca 2008r   z inicjatywy  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Służby BHP 

Oddział w Koninie  przy udziale  KWB  „ KOINN” S.A. w Kleczewie  , Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie  oraz  
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Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Koninie  odbyła się w auli 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie,  konferencja pt. Ryzyko Zawodowe w 

Kopalniach Węgla  Brunatnego. 

Konferencja odbyła się w ramach  trwającej w roku 2008  Kampanii Informacyjno 

Promocyjnej  Oceny Ryzyka Zawodowego i wzięło w niej udział  ok. 200  przedstawicieli  

pracodawców i   pracowników służby bhp  oraz zainteresowanych osób. 

Na konferencji przedstawiona została  przez Oddział  Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w 

Koninie, udostępniona wszystkim uczestnikom,  prezentacja multimedialna  dotycząca  

oceny ryzyka zawodowego  związanego z czynnikami biologicznymi, czynnikami 

chemicznymi i  atmosferą wybuchową. Zorganizowany został także punkt  informacyjny  

Państwowej Inspekcji Pracy, gdzie można było uzyskać informacje  dotyczące  problemów 

związanych z  oceną ryzyka zawodowego. 

- W dniu 17.10.2008r. Przedstawiciel OIP wziął udział w uroczystym spotkaniu Zarządu 

Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny 

Pracy w Pile zorganizowanym z okazji 55-lecia służby BHP i 15-lecia OSPS BHP.  W 

trakcie spotkania z udziałem m.in. przedstawicieli Prezydenta Miasta Piły, Prokuratury 

Rejonowej w Pile, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile, ZUS Oddział w 

Pile oraz Urzędu Skarbowego w Pile wręczono nagrody dla 4 wyróżniających się w swojej 

działalności pracowników służby bhp oraz wysłuchano przemówień zaproszonych gości.  

Reprezentujący Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Inspektor Pracy Jędrzej Czarny 

odczytał uroczysty adres Okręgowego Inspektora Pracy Pana Krzysztofa Fiklewicza 

skierowany do uczestników spotkania, w którym zwrócił uwagę na rolę i zadania służby bhp 

w zakładach pracy oraz podziękował za dotychczasową pracę dla poprawy warunków pracy 

osób zatrudnionych w zakładach.   

Pracownicy OIP pełnili także okresowe dyżury w Poznańskim Ośrodku Wspierania 

Przedsiębiorczości, gdzie udzielali porad z zakresu prawa pracy pracownikom, oraz osobom 

prowadzącym działalność gospodarczą.  Dyżury odbywały się cyklicznie dwa razy w miesiącu. 

 

Okręgowy inspektor pracy przekazał Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz 

Wojewodzie sprawozdanie z działalności OIP za 2007 rok, zawierające komplet informacji o 

działalności OIP i uzyskanych efektach.  Podobne informacje przekazywano podczas spotkań ze 

starostami i burmistrzami miast.  
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Ponadto starostwom powiatowym przekazywano materiały informacyjno –promocyjne 

dotyczące bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w tym apel głównego inspektora pracy do 

rolników. 

Zorganizowane przez inspektorów pracy szkolenia pracowników samorządu terytorialnego, 

sołtysów i starostów pozwoliły poszerzyć ich wiedzę o zagrożeniach  występujących przy 

pracach polowych i uwrażliwiło ich konieczność przeciwdziałania przypadkom łamania 

przepisów bhp. Według posiadanych przez OIP informacji na zebraniach wiejskich przeszkoleni 

przez inspektorów pracy sołtysi omawiali z rolnikami problematykę bezpieczeństwa przy 

pracach rolnych i rozdawali materiały informacyjne PIP. 

 

 

ZZAADDAANNII AA  PPRREEWWEENNCCYYJJNNEE  ZZAAWWAARRTTEE  WW  PPRROOGGRRAAMMII EE  DDZZII AAŁŁAANNII AA  PPII PP  
NNAA  RROOKK  22000088    

 
Program informacyjno-edukacyjny „Młodzi pracownicy 2008” 

 
Główne wydarzenia. 
 
W ramach kampanii promocyjno- prewencyjnej „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” w 

dniach 5 i 6 czerwca 2008 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu zorganizowano 

„drzwi otwarte”. Podczas spotkania z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski 

w dniu 5 czerwca, Krzysztof Fiklewicz okręgowy inspektor pracy w Poznaniu wręczył 49 

nauczycielom biorącym udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” świadectwa uczestnictwa 

w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzające przeprowadzenie zajęć 

dotyczących przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 W spotkaniu z nauczycielami wzięli także udział inspektorzy pracy prowadzący program oraz  

przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  starszy wizytator Jan Stanek. 

  

W kolejnym dniu, 6 czerwca siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odwiedziło 

liczne grono uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których zapoznano z zagrożeniami 

występującymi przy wykonywaniu różnych prac, zasadami bezpieczeństwa pracy, a także z 

metodyką oceny ryzyka zawodowego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się 

szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez Pana Leszka Fiebicha, 

nauczyciela z Zespołu Szkół Odzieżowych i V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 

Do udziału w „Drzwiach otwartych” zaproszono także współpracujące z Państwową Inspekcją 

Pracy instytucje: Wielkopolską Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, która na swoim stoisku 
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przedstawiła min. oferty pracy wakacyjnej dla młodzieży, a także Wielkopolską Izbę 

Rzemieślniczą w Poznaniu, która zaprezentowała bogatą ofertę zawodów kształcących 

rzemieślników, na których pracę jest coraz większe zapotrzebowanie.  

W organizacji „Drzwi otwartych” dużą pomocą wykazali się nauczyciele szkół 

ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, w którym młodzież kształci się w zawodach, w 

których występują szczególne zagrożenia zawodowe, a więc kierunki o profilu budowlanym, 

mechanicznym, drzewnym, którzy zachęcili uczniów do wizyty w Państwowej Inspekcji Pracy. 

Ponadto 17.04.2008 r. Oddział PIP w Lesznie,  zorganizował „Drzwi otwarte” dla osób 

podejmujących pierwszą pracę.  Do auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, gdzie 

odbywały się „Drzwi otwarte” przybyło ponad 300 uczniów ostatnich klas szkół z powiatów 

leszczyńskiego, rawickiego, kościańskiego i gostyńskiego. Inspektor pracy Jacek Maćkowiak 

zapoznał przybyłych uczniów z problematyką związaną z podejmowaniem pierwszej pracy, w 

tym zagadnieniami bezpieczeństwa pracy.  

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, wspólnie z Wielkopolską Komendą OHP, 

zorganizował 12.04.2008 r. konkurs „Sprawny w zawodzie –bezpieczny w pracy”. Ideą 

konkursu jest popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy wśród młodzieży pracującej w 

ramach OHP. W eliminacjach wojewódzkich  wzięło udział ponad 3500 osób, z których  do 

etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 20.  Nagrody laureatom wręczyli Okręgowy Inspektor 

Pracy w Poznaniu oraz Wielkopolski  Komendant Wojewódzki OHP. 

 

„Moja pierwsza praca” –  była tematem spotkania informacyjno – szkoleniowego inspektora 

pracy ze słuchaczami Policealnego Studium Medycznego w Poznaniu. Inspektor pracy 

przedstawił regulacje prawne w zakresie ochrony pracy, w tym zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa pracy. W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Policealnego Studium 

Medycznego w Poznaniu w dniu 14.04.2008 r. uczestniczyło ponad 100 słuchaczy. 

 

W dniu 17.05.2008 r. przedstawiciel OIP Poznań uczestniczył w zorganizowanych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,  „Drzwiach otwartych” dla osób podejmujących pierwszą 

pracę. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiciel PIP udzielał porad prawnych 

dotyczących prawa pracy. Dostępne także były wydawnictwa PIP poświęcone młodym 

pracownikom.  
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W dniu 28 i 29.05.2008 r. inspektor pracy OIP Poznań uczestniczył w Ogólnopolskich Targach 

Edukacji i Pracy OHP. W programie przewidziano wykłady, spotkania i warsztaty tematyczne 

poświęcone zagadnieniom związanym z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy. W targach 

uczestniczyli także pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych, dla których inspektor 

pracy wygłosił referat pt. „Zasady i warunki zatrudniania osób niepełnoletnich w świetle 

przepisów prawa pracy”. 

 

W dniu 7.06.2008 r. inspektorzy pracy OIP Poznań uczestniczyli w zorganizowanym przez 

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Poznaniu, pikniku edukacyjnym „Stop 

wypadkom – żyć bezpieczniej”. Celem imprezy, nad którą patronat objęli Marszałek 

wielkopolski oraz Wojewoda Wielkopolski, była popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa wśród 

dzieci i młodzieży. Na stosiku PIP inspektorzy pracy zapoznawali zainteresowanych z 

zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, a także rozdawali materiały informacyjno – edukacyjne 

dotyczące bezpieczeństwa  pracy. Przeprowadzili także konkurs wiedzy o zasadach bhp. 

 

W dniu 18.09.2008 r. inspektor pracy spotkał się z uczniami Technikum Leśnego w Goraju, 

podczas którego omówił zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy w leśnictwie. W spotkaniu 

uczestniczyło 72 uczniów. 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu przeprowadził konkurs na komiks dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych pt.: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start w pracy”.  Tematyka konkursu 

została określona jako bezpieczeństwo i higiena pracy, kultura bezpieczeństwa, ochrona zdrowia 

i życia młodych pracowników. Fabułą dzieła mogło być:  np.: pierwszy dzień w pracy, wypadek 

w pracy, mniej dźwigaj, dobra umowa o pracę, zarobek i wypłata pieniędzy. Konkurs został 

rozstrzygnięty w dniu 15 grudnia 2008 r., a nagrody wręczono w dniu 19 grudnia 2008 r.  Jury 

przyznało trzy nagrody rzeczowe i 3 wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione prace 

opublikowano na stronach internetowych okręgu. 

 

Ponadto w siedzibie OIP zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla studentów V roku 

Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Inspektorzy pracy zapoznali 

uczestników z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy, a także zagadnieniami bezpieczeństwa 

pracy. 
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Współpraca z partnerami społecznymi układała się bardzo dobrze. Na szczególne podkreślenie 

zasługuje zaangażowanie Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, 

ponadzakładowych organizacji związkowych, Wielkopolskiej Izby Rzemiosła, Zespołu do 

Spraw Współpracy z Młodzieżą przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 

które było organizatorem szkoleń z udziałem z inspektorem pracy przeznaczonych dla uczniów i 

studentów pt.: „Bezpieczne praktyki i bezpieczne staże”. Szkolenia przeprowadzili inspektorzy 

pracy w dniach   27 i 28.05.2008 r.  w Poznaniu, 28.05. w Koninie, oraz 29.05.2008 r. w 

Lesznie. Uczestniczący w szkoleniach  studenci i uczniowie ostatnich klas szkół technicznych 

zostali zapoznani z zasadami i przepisami bezpieczeństwa pracy.  Inspektorzy pracy 

przeprowadzający szkolenia, odpowiadali również na liczne pytania zadawane przez 

uczestników szkolenia.   

Należy wskazać, że również Kuratorium Wielkopolskie wsparło działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu zachęcając nauczycieli do wprowadzania jednostek lekcyjnych 

opartych na dostarczonych materiałach dydaktycznych.  

 

Media lokalne były każdorazowo informowane o zdarzeniach organizowanych w ramach tematu. 

W prasie lokalnej ukazały się 2 artykuły: pierwszy w listopadzie 2007 r. w „Polska – Głos 

Wielkopolski”  informujący o rozpoczęciu programu „Młodzi pracownicy. Kultura 

bezpieczeństwa”, drugi w dniu 18 listopada 2008 r. w „Polska – Głos Wielkopolski” pt.: 

„Bezpieczna pierwsza praca”, będący relacją z dyżuru inspektora pracy w redakcji 

odpowiadającego na pytania czytelników.  

Ponadto informację o programie i „drzwiach otwartych” ukazały się na antenie radia „Merkury” 

oraz TV Biznes Polsat.  

Program informacyjno-edukacyjny „Młodzi pracownicy 2008spotkał się z żywym odbiorem 

uczestników i partnerów społecznych.  Opinie uzyskane w czasie realizowania zadań 

podejmowanych przez okręg wskazują, że zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych 

dostarczone materiały są oceniane jako pożyteczne i dobrze opracowane. Także dobrą ocenę 

zebrała inicjatywa zakończenia programu konkursem plastyczny, Uczestniczy programu zgodnie 

stwierdzili, że program drzwi otwartych zaproponowany przez okręg trafił do młodzieży.  

Nauczyciele i uczniowie oczekują więcej materiałów w postaci krótkich opracowań 

książkowych, zawierających materiał skorelowany np. z egzaminami zawodowymi.  

Podręczniki „Kultura bezpieczeństwa” są cenione bardzo dobrze i nauczyciele wyrażają żal, że 

nie ma ich tyle ilu jest uczniów zaangażowanych w program.  Rozwiązaniem mogłyby być 
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krótsze wersje tych podręczników adresowane do uczniów. Również wydawnictwa w formie 

elektronicznej.  

 
 

Kampania informacyjno-kontrolna  „Mniej dźwigaj 2008” 
 
 

 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „MNIEJ DŹWIGAJ” w 2008r. w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Poznaniu podejmowano szereg działań o charakterze informacyjnym, 

promocyjnym, a także kontrolnym.  

Działania skierowano do pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków w pracy wykonują 

czynności związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów. Głównie z grup zawodowych 

pracowników handlu oraz budownictwa. 

Propagowanie wiedzy na temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz metod ich 

zapobiegania poprzez stosowanie dobrych praktyk, właściwych metod pracy. Głównymi 

działaniami w tym zakresie były szkolenia pracowników oraz pracodawców i pracowników 

kierujących pracownikami w grupach zawodowych pracowników handlu oraz budownictwa. 

W ramach podejmowanych działań: 

− szkolenia w sieci Carrefour i Biedronka.  

W okresie wrzesień-październik zorganizowano 6 szkoleń w sklepach sieci Cerrefour 

i Biedronka. Szkolenia były kierowane do pracowników oraz do kierowników, 

inspektorzy pracy przedstawiali zagrożenia związane z nieprawidłowym dźwiganiem 

i przemieszczaniem ciężarów przez pracowników, a także wskazują metody 

zapobiegania zagrożeniom. Dopełnieniem przedstawianych w formie prezentacji 

multimedialnej treści merytorycznej były praktyczne pokazy i ćwiczenia 

wykonywane przez uczestników szkolenia. Przedstawiciele służby bhp z ww. sieci 

przesłali inspektorom pracy informacje nt. działań podejmowanych po 

przeprowadzonych szkoleniach.  

− szkolenia na budowach.  

W ramach kampanii „Mniej Dźwigaj” na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Poznaniu przeprowadzono siedem szkoleń i seminariów dla pracowników, 

kierowników i pracodawców, w których uczestniczyło ponad 200 osób: w miesiącu 

sierpniu szkolenie dwa szkolenia zorganizowane w SKANSKA w Poznaniu, jedno w 

siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, jedno seminarium w Kaliszu 
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(przy współpracy z firmą SKASKA) oraz jedno w Koninie (przy współpracy z firmą 

Antczak), w miesiącu listopadzie odbyły się dwa seminaria (jedno dla pracowników, 

drugie dla kierowników i podwykonawców firmy HOCHTIEF - wykonawcy galerii 

handlowej „MALTA” w Poznaniu. 

− szkolenia dotyczące zagadnień związanych z kampanią „Mniej dźwigaj” dla 

pracodawców realizowane były przede wszystkim przy okazji przeprowadzanych 

kontroli, na zorganizowanych 4 szkoleniach inspektorzy pracy przeszkolili 36 

pracodawców oraz kierowników sklepów i hurtowni.  

 

Podejmowano także działania skierowane do szerszej grupy odbiorców, wśród nich 

społecznych inspektorów pracy, studentów i młodzieży uczącej się.  

Seminaria, szkolenia, konkursy, publikacja w prasie  skierowane zarówno do pracowników 

jak i wszystkich zainteresowanych właściwymi metodami pracy. 

W ramach podejmowanych działań wymienić należy: 

− uczestnictwo w targach BUDMA 2008 wraz ze zorganizowanym na targach 

seminarium, 

− szkolenia dla działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy, 

− dyżur inspektora pracy w Głosie Wielkopolskim  

− seminarium zorganizowane przez OIP Poznań w Akademii Wychowania Fizycznego 

− konkurs fotograficzno-plastyczny pt. "Twój kręgosłup ma głos! Dźwigaj 

bezpiecznie!" 

Więcej informacji nt. wymienionych powyżej przedsięwzięć zawarto w dalszej części niniejszej 

informacji. 

 

Z wydarzeń organizowanych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Poznaniu zamieszczane były informacje na stronie internetowej OIP-u. 

 

W trakcie  roku 2008 w ramach podejmowanych działań związanych z kampanią „Mniej 

dźwigaj” współpracowano z przedstawicielami organizacji związkowych, współpraca polegała 

na wspólnym organizowaniu szkoleń, seminariów oraz spotkań, na których przedstawiciele 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiali założenia kampanii „Mniej dźwigaj”.  

W ramach działań związanych z kampanią  „Mniej dźwigaj” w celu promowania kampanii, 

dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców oraz przekazywania informacji z organizowanych 
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przedsięwzięć Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu współpracował z przedstawicielami 

lokalnych mediów informując ich zarówno o założeniach Kampanii „Mniej dźwigaj” jak i 

wydarzeniach związanych z kampanią. Współpracę należy ocenić jako dobrą, w roku 2008 o 

kampanii mówiono w radiu, pisano w gazetach, relacje z seminariów pokazywała również 

telewizja. 

Inne działania podejmowane w ramach kampanii „Mniej dźwigaj” były kierowane zarówno do 

pracowników, pracodawców, młodzieży uczącej się oraz wszystkich zainteresowanych 

problemami związanymi z występowaniem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz 

sposobami przeciwdziałania im. Do najważniejszych wydarzeń zaliczyć należy: 

− uczestnictwo w targach BUDMA 2008, na targach odbyło się seminarium o tematyce  

dotyczącej zagadnień związanych z ręcznym przemieszczeniem ciężarów w 

budownictwie, w którym uczestniczyło ponad 120 gości targowych. 

− dwa szkolenia dla działaczy związkowych i SIP w Zarządzie Regionu NSZZ 

Solidarność w Poznaniu 21 listopada i 17grudnia 2008r., w szkoleniach uczestniczyło 

65 osób. 

− dyżur ekspercki w Głosie Wielkopolskim: 7 października 2008r. Nadinspektor Pracy 

Grzegorz Stróżyk w ramach organizowanych przez redakcję tzw. „dyżurów 

eksperckich” odpowiadał na pytania czytelników dotyczące problemów związanych z 

bezpiecznymi metodami pracy przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów. Pytania 

czytelników wraz z odpowiedziami zostały opublikowane 8 października 2008r.  

− seminarium na AWF: W dniu była 19 listopada 2008 r. w Auli Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, odbyło się 

seminarium pt. „Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Czy Ciebie też dotyczą ?” 

Organizatorem i pomysłodawcą był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, przy 

współudziale Zarządu Regionu „Wielkopolska” NSZZ „Solidarność”, Akademii 

Wychowania Fizycznego oraz Politechniki Poznańskiej. Patronat nad seminarium 

objął Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Podczas 

seminarium inspektorzy pracy przedstawili dwa referaty. „Profilaktyka zagrożeń 

układu mięśniowo-szkieletowego w świetle europejskich przepisów bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia” przedstawił starszy inspektor pracy Michał Wyszkowski, 

natomiast „Praktyczne aspekty kontroli inspektorów pracy w zakresie obciążeń 

mięśniowo-szkieletowych” były przedmiotem wystąpienia Kierownika sekcji 

prewencji Tadeusza Kiełpińskiego. W programie seminarium przewidziano także 
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warsztaty poświęcone ćwiczeniom fizycznym w profilaktyce zespołów bólowych 

kręgosłupa, ćwiczeniom relaksacyjnym w leczeniu dolegliwości mięśniowo-

szkieletowych, a także zasadom doboru i wyposażenia stanowiska komputerowego. 

Warsztaty prowadzili pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego.  W 

seminarium uczestniczyło 380 studentów Akademii Wychowania Fizycznego, 

Politechniki Poznańskiej, Medycznego Studium Zawodowego, a także liczne grono 

społecznych inspektorów pracy. 

− konkurs fotograficzno-plastyczny pt. "Twój kręgosłup ma głos! Dźwigaj 

bezpiecznie!" Celem konkursu było zainteresowanie osób biorących udział w 

konkursie problematyką zagrożeń związanych z niewłaściwym dźwiganiem i 

przenoszeniem ciężarów, uświadomienie potrzeby dbania o kręgosłup, a także 

kształtowanie właściwych nawyków i zachowań przy podnoszeniu i dźwiganiu. Na 

konkurs wpłynęło 28 prac, z których Okręgowa Komisja Konkursowa przyznała 3 

nagrody oraz 2 wyróżnienia. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia dla najmłodszych 

uczestników konkursu. Uroczystość podsumowania konkursu w wręczenia laureatom 

nagród i wyróżnień odbyła się 19 grudnia 2008 roku w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Nagrody wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w 

Poznaniu Krzysztof Fiklewicz w obecności Kierownika sekcji prewencji Tadeusza 

Kiełpińskiego oraz Starszego inspektora pracy - Specjalisty Małgorzaty Mądrej-

Janedy. 

 

Trzeba zauważyć, iż podczas całej kampanii, zarówno szkoleń, jak i seminariów wśród 

odbiorców przeważał pozytywny odbiór kampanii. Niejednokrotnie uczestnicy dawali się 

wciągnąć w dyskusję, dopytywali się prowadzących szkolenia o szczegółowe informacje. 

Ważnym elementem kampanii promocyjnej „Mniej dźwigaj” jest aktywizacja pracodawców 

oraz zmiana postrzegania Państwowej Inspekcji Pracy, nie tylko jako organu kontrolnego 

lecz także jako instytucji, w której można liczyć na fachową pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dotyczących bezpieczeństwa pracy. 

W mojej ocenie działalność prewencyjno-promocyjna, która będzie przyczyniała się do 

poprawy świadomości pracodawców i pracowników w kwestiach dotyczących możliwości 

wdrażania bezpiecznych metod pracy, a co za tym idzie do poprawy warunków pracy oraz 

ograniczania narażenia pracowników na przedwczesne pogorszenie stanu zdrowia,  powinna 

być stałym elementem działań inspekcji pracy.  

 



 

 

86

 

Kampania informacyjno- promocyjna- „Ocena ryzyka zawodowego” 
 
 
Kampanię informacyjno-promocyjną „ ocena ryzyka zawodowego” realizowano głównie przy 

wykorzystaniu innych projektów prewencyjnych, w tym - minimalne wymagania i - 

mikroprzedsiębiorstwa. 

W 2008r. stosowano różne formy działań prewencyjnych, w tym: 

 

Szkolenia - przykłady:   

− przeszkolono, w  temacie oceny ryzyka zawodowego, 38 pracodawców (zatrudniających do 

9 pracowników), do których wysłano w 2008 r. zaproszenia do udziału w programie, 

„Przestrzeganie prawa pracy w   mikroprzedsiębiorstwach” w 2008 r. Pracodawcy związani 

byli budownictwem, produkcją drewna, produkcją mebli, tworzywami sztucznymi. 

 

− wykład i zajęcia warsztatowe dla 46 uczniów z klas zawodowych ( budownictwo), w ramach 

realizacji tematu „Młodzi pracownicy”, 

 

− przeszkolenie 48 kierowników budów i robót firmy Skanska w ramach tematu „Mniej 

Dźwigaj” – Ocena ryzyka zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem układu szkieletowo 

mięśniowego, 

 

− przeszkolenie114 pracowników handlu w sieciach handlowych Biedronka i w hipermarkecie 

Carrfour w ramach tematu „Mniej dźwigaj” - Ocena ryzyka zawodowego ze szczególnym 

uwzględnieniem układu szkieletowo mięśniowego, 

 

− przeszkolenie 37 kierowników budów z różnych firm w ramach kampanii - informacyjno – 

kontrolnej „Mniej dźwigaj”. Szkolenie w siedzibie w siedzibie OIP w Poznaniu, 

 

− przeszkolenie 86 pracowników firm budowlanych na terenie budowy Galerii Malta w ramach 

kampanii - informacyjno – kontrolnej „Mniej dźwigaj”, 

 

Ponadto: 
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- przeszkolenie 36 ZSIP w ramach tematu kampanii - informacyjno – kontrolnej „Mniej 

dźwigaj”. 

Ocena efektywności działań w ramach programu – w realizację programu zaangażowanych było 

11 inspektorów pracy; ich zadaniem uczestnicy szkoleń pozytywnie oceniali ich celowość. 

Pewien niedosyt związany jest stosunkowo małym zainteresowaniem mediów tą tematyką, mimo 

prób ze strony inspekcji pracy. 

 

Umieszczano na stronie internetowej OIP Poznań informację o ocenie ryzyka zawodowego ( 

listy kontrolne, identyfikacja zagrożeń, określenie poziomu ryzyka). 

Kontrole przeprowadzane w ramach tematu „Ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego w 

zakładach o znacznym stopniu zagrożeń zawodowych” wykazały po raz kolejny, że zasadniczym 

problemem do rozwiązania w zakresie oceny ryzyka zawodowego jest przekonanie 

pracodawców, co do korzyści wynikających z oceny ryzyka zawodowego. Należy stwierdzić, że 

zmiana jakościowa w podejściu do oceny ryzyka zawodowego  może nastąpić dopiero po 

uświadomieniu pracodawcom, że ocena ryzyka zawodowego nie jest dodatkowym wydatkiem 

podrażającym koszty pracy, ale może przynosić również wymierne korzyści (ograniczenie 

kosztów wynikających z mniejszej liczby wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych oraz chorób zawodowych). 

Porównanie statystycznych wyników kontroli przeprowadzonych w ramach tematu z 

wynikami z lat ubiegłych wskazuje na występowanie tych samych tendencji i to pomimo zmian 

profilu produkcji kontrolowanych zakładów oraz zróżnicowania ich pod względem zatrudnienia. 

Od kilku lat największa liczba nieprawidłowości dotyczy tych samych zagadnień, głównie 

dotyczących przygotowania oceny ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń oraz działań 

wynikających z oceny. Zauważalna poprawa nastąpiła natomiast w kwestiach technicznych a 

więc szacowaniu ryzyka zawodowego oraz wyznaczaniu jego dopuszczalności.  

 Ustalenia te wskazują na to, że przyczyny zaistniałych nieprawidłowości w ocenie ryzyka 

zawodowego w kontrolowanych zakładach są takie same lub bardzo podobne.  

W ocenie inspektora pracy są to: brak wiedzy pracodawców i osób wykonujących ocenę ryzyka, 

czynniki ekonomiczne oraz brak zrozumienia pracodawców jakie korzyści wypływają z dobrze 

przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego.  

Okazuje się, że nadal niedocenianie roli oceny ryzyka zawodowego w działalności na 

rzecz poprawy warunków pracy jest najbardziej istotnym powodem zaniechań w procesie 
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praktycznego wykorzystania wyników oceny ryzyka zawodowego oraz w trakcie jej 

przeprowadzania.  

Wydaje się, że w tak znacznym odstępie czasu od daty wejścia w życie przepisów 

nakazujących przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz konieczności podnoszenia 

kwalifikacji przez służbę bhp, jak również wobec faktu ujęcia tematyki oceny ryzyka w 

szkoleniach okresowych pracodawców, brak wiedzy niezbędnej do zastosowania właściwej 

procedury oceny ryzyka zawodowego nie stanowi już głównej przyczyny stwierdzonych 

nieprawidłowości. Dowodem na to jest stosunkowo niewielka liczba nieprawidłowości widać tu 

wielką rolę do spełnienia przez wszelkiego rodzaju działania promocyjne. Obecnie Państwowa 

Inspekcja Pracy kładzie bardzo duży nacisk na działania prewencyjne i promocyjne, w ramach 

których, w zdecydowanej większości przypadków, omawiane są zagadnienia z zakresu oceny 

ryzyka zawodowego. Należy w przyszłości intensyfikować te działania i z zagadnieniem oceny 

ryzyka zawodowego zapoznawać uczestników szkoleń, konkursów, sympozjów, akcji 

skierowanych do młodzieży. W tych działaniach należy w maksymalnie możliwym stopniu 

wykorzystywać materiały promocyjne, strony internetowe, prasę i telewizję. Problem oceny 

ryzyka powinien też stanowić tematykę zajęć w szkołach zawodowych i technikach oraz na 

wyższych uczelniach technicznych, gdzie młodzi ludzie powinni być wychowywani w kulturze 

bezpiecznej pracy. Młodzi pracownicy nadzoru kształceni w technikach i wyższych uczelniach 

rozpoczynając pracę zawodową muszą mieć przeświadczenie, że do ich obowiązków należy 

zarówno nadzór nad produkcją jak również nad bezpieczeństwem pracy. Należy zwiększyć 

współpracę ze stowarzyszeniami pracodawców i wykorzystywać je do akcji promocyjnej, 

ponieważ umożliwiają one dotarcie do dużej liczby podmiotów. 

 W dalszym ciągu należy dbać o jakość i zakres programowy szkoleń okresowych bhp, 

ponieważ są one nadal głównym źródłem wiedzy z zakresu bhp dla pracodawców. 

Bardzo istotną rolę do spełnienia mają również inspektorzy pracy, którzy każdą swoją 

bytność w zakładzie pracy powinni wykorzystać do propagowania właściwego sposobu oceny 

ryzyka zawodowego.   

 

 

 

 

 

Program prewencyjno promocyjny w budownictwie „ Bezpieczna budowa” 
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Celem prowadzone kampanii była promocja standardów bhp na placu budowy na terenie 

Okręgowego  Inspektoratu Pracy  w Poznaniu  i  Oddziałów w Lesznie , Koninie, Ostrowie 

Wlkp., Pile . 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu oraz Oddziałach w Lesznie, Koninie, Pile i 

Ostrowie Wlkp. przeprowadzono łącznie 13 szkoleń dla przedstawicieli firm budowlanych, 

kierowników budów i   mistrzów, które prowadzone były w formie  wykładów i seminariów. 

Uczestniczyło w nich ok. 370 osób. 

Przy realizacji prewencji w budownictwie było zaangażowanych było  łącznie 39 pracowników  

OIP w Poznaniu w tym 38 inspektorów pracy. Inspektorzy pracy podczas kontroli 301 placów 

budów udzielili 1628 porad technicznych.  

Podczas konferencji prasowych, seminariów, szkoleń oraz podczas rutynowych kontroli na 

placach  budów rozdawano materiały wydawnicze w postaci ulotek i broszur.      

W ramach kontaktów z mediami ukazały  się  artykuły prasowe w Głosie Wlkp. ( łącznie 4 

artykuły ) oraz w prasie lokalnej w Oddziałach tj Leszno, Piła, Konin, Ostrów Wlkp. (łącznie 4 

artykuły). Ponadto ukazały się 3 artykuły w Ogólnopolskim Dwutygodniku Budowlanym 

,,Profile” oraz artykuł w Kwartalniku Wielkopolskiej Izby Budownictwa. W radiu i w telewizji 

zostało wyemitowanych łącznie  8 materiałów radiowych i telewizyjnych ( Telewizja WTK, TV 

PRO-ART, TVP1, radio EMAUS ) 

W ramach prowadzonych działań prewencyjno-promocyjnych    współpracowano z partnerami 

społecznymi, pracodawcami oraz  izbami,  do  których zaliczamy współpracę z:   

 Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Polską Izbą Gospodarczą 

Rusztowań,  Związkami  Zawodowymi  „Budowlani”,  w tym szczególnie z działającymi  

w Spółce Hochtief Polska Sp. z o.o.,  Zarządem Regionu NSZZ ,,Solidarność”   oraz 

organizacją zakładową  NZSS  ,,Solidarność” działającą w Skanska S.A .  w Poznaniu.  

 Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Polską Izbę Gospodarczą 

Rusztowań oraz MTP podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych „BUDMA 

2008” przy  organizacji konferencji      „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, 

 Cechem  Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie, Wrześni, 

Środzie Wlkp przy organizowaniu seminarium poświęconego zagrożeniom 

wypadkowym w budownictwie i minimalnym wymaganiom przy użytkowaniu maszyn. 

W spotkaniu wzięło udział 85 pracodawców (rzemieślników) . 

 

- współpraca z organizacjami związkowymi: 
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 organizowanie seminariów przy współpracy z ZZ Budowlani i NZSS ,,Solidarność” dla 

kadry kierowniczej i podwykonawców wykonujących roboty budowlane, a także dla 

pracowników narażonych na zagrożenia związane z wykonywaniem ręcznych prac 

transportowych zorganizowane na terenie budowy Galerii Maltańskiej w Poznaniu,   

 

 - współpraca z organami nadzoru: 

 współpraca spotkania   Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Krzysztofa Fiklewicza 

z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru, Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego w zakresie  wspólnych działań dotyczących bezpieczeństwa przy realizacji 

inwestycji z   związanych z EURO 2012. 

 - współpraca z pracodawcami: 

 współpraca w zakresie organizowania seminariów   dla kierowników budów i osób 

kierujących pracownikami dotyczące przestrzegania przepisów bhp na budowach, w 

szczególności pracy na wysokości  w Poznaniu , Lesznie , Kaliszu,  

 współpraca Okręgowego  Inspektora Pracy w Poznaniu Krzysztofa Fiklewicza  z  

Prezesem Spółki EURO Poznań 2012 Ryszardem Dembińskim   ( działań prewencyjnych 

Państwowej Inspekcji Pracy) w zakresie wspólnych działań dotyczących bezpieczeństwa 

przy realizacji budowy stadionu miejskiego na  EURO 201 

 

W lipcu i sierpniu 2008 r. na budowach na terenie Wielkopolski Inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu przeprowadzili w tym czasie 82 wizytacje placów budów, na 

których wykonywało prace 175 firm zatrudniających pracowników. Pracodawcy mieli 

możliwość korzystania z poradnictwa technicznego inspektorów pracy. Udzielono 112 porad 

technicznych. 

Wizytujący budowy inspektorzy pracy przypominali o obowiązku przestrzegania 

przepisów bhp przy wykonywaniu prac budowlanych, informowali o uruchomieniu infolinii 

poświęconej bezpieczeństwa w budownictwie, zachęcali do skorzystania z porad inspektorów 

pracy, a także zapraszali do udziału w seminariach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy. Przekazywali także materiały informacyjne o tematyce bezpieczeństwa pracy w 

budownictwie. 

 

 

                                                           

Program promocyjno-informacyjny  „Przestrzeganie prawa pracy w 
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mikroprzedsiębiorstwach” w 2008r. 

 
Zaproszenia do udziału w programie wysłano do 66 zakładów ( zatrudnienie do 9 pracowników), 

z tego w stosunku do 64 rozpoczęto program. 

Dyplom PIP otrzymało 29 zakładów. 20 % uczestników programu było wcześniej 

kontrolowanych przez inspektorów pracy; 

Głównymi przesłankami, które decydowały o udziale w programie, zdaniem pracodawców, była 

możliwość zdobycia wiedzy z zakresu ochrony pracy, w tym poznania praktycznych metod 

oceny ryzyka zawodowego; 

Elementy programu prewencyjnego, które  pracodawcy uznali za wartościowe dla swojego 

zakładu to: kryteria spełnienia minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń, minimalizacja 

obciążeń mięśniowo-szkieletowych przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów, ocena ryzyka 

zawodowego;  

Przeszkodą, która utrudnia inspektorom pracy bieżące wsparcie dla uczestników programu to 

zbyt duża odległość dzieląca siedziby inspekcji pracy i pracodawców; 

Ocena narzędzi, listy kontrolnej z komentarzem oraz innych wydawnictw przekazanych 

pracodawcom: zbyt obszerne i mało precyzyjnie przygotowane dla małych firm. 

Wnioski: program potrzebny, warto go kontynuować. Potrzebna jest systematyczna 

popularyzacja w mediach ( zatarcie wrażenia akcyjności). 

 

Szkolenia dla partnerów społecznych 
 
Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy partnerów społecznych z zakresu prawa pracy oraz bhp 

w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organami samorządowymi i administracji państwowej, w tym 

szczególnie ze społeczną inspekcją pracy.  Tematyka szkoleń dla partnerów społecznych była 

dopasowana do grupy odbiorców – uczestników szkoleń. I tak szkolenia dla społecznych 

inspektorów pracy podzielono na dwa zakresy. Dla nowo wybranych społecznych inspektorów 

pracy organizowano szkolenia podstawowe obejmujące następujące zagadnienia: 

- podstawy prawne funkcjonowania sip, 

- organizacja, zadania i uprawnienia społecznych inspektorów pracy, 

- formułowanie uwag i zaleceń sip, 

- wypadki przy pracy, czynniki szkodliwe dla zdrowia, 

- regulacje prawne w zakresie ochrony pracy. 
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Drugim rodzajem szkolenia dla społecznych inspektorów pracy były szkolenia, w 

których uczestniczyli społeczni inspektorzy pracy, którzy odbyli już szkolenie 

podstawowe. Tematyka tych szkoleń obejmowała min. ocenę ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pracy, nowelizację przepisów pracy, a także tematykę prawa 

europejskiego. Podczas szkoleń przedstawiano także program kampanii promocyjno – 

prewencyjnych PIP („Mniej dźwigaj”, „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”, „Stres w 

miejscu pracy”, program prewencyjno – promocyjny w budownictwie). Przedstawiając 

programy prewencyjne inspektorzy pracy zachęcali do ich rozpropagowania w zakładach 

pracy.  

Szkolenia dla organizacji pracodawców obejmowały tematykę bezpieczeństwa i higieny 

pracy, prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Tematyka szkoleń dla przedstawicieli organów samorządowych obejmowała zagadnienia 

związane z legalnością zatrudnienia, równym traktowaniem w zatrudnieniu, 

praworządnością w stosunkach pracy, a także bezpieczeństwem pracy w rolnictwie.  

Przykłady szkoleń dla partnerów społecznych 

− Na wniosek Zarządu Regionu „Wielkopolska” NSZZ „Solidarność” przeprowadzono 

2 szkolenia dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy, oraz dwa szkolenia 

okresowe. Szkolenia odbywały się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność”. 

− Na wniosek Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ, inspektorzy pracy 

przeprowadzili szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, działalności 

społecznej inspekcji pracy, oraz zasad współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy.  

− Na wniosek Konfederacji Pracodawców Polskich, inspektorzy pracy przeprowadzili 

cykl szkoleń dla kadry kierowniczej Poczty Polskiej. Szkolenia dotyczyły przepisów 

dotyczących  czasu pracy, do których przestrzegania inspektorzy pracy 

przeprowadzający wcześniej kontrole w placówkach Poczty Polskiej mieli wiele 

zastrzeżeń.  

− Na wniosek Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Grodzisku Wlkp. inspektorzy pracy przeprowadzili dwa 

szkolenia w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy . W szkoleniach 

uczestniczyło łącznie 60 pracodawców.  
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− Na wniosek Starosty Pleszewskiego inspektor pracy przeprowadził szkolenie 

sołtysów z powiatu pleszewskiego oraz pracowników samorządowych w zakresie 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.  

− Na zaproszenie starosty grodziskiego Stanisława Hadka, z-ca okręgowego inspektora 

pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński przeprowadził szkolenie samorządowców  z 

powiatu grodziskiego i wolsztyńskiego dotyczące zakresu działalności i uprawnień 

inspektorów pracy w związku z wejściem w życie nowej ustawy o Państwowej 

Inspekcji Pracy.  

Uczestniczy szkoleń – partnerzy społeczni z reguły wysoko oceniali treść merytoryczną i 

poziom szkoleń. Wśród tematyki  na przyszłość zgłaszanej przez uczestników (działaczy 

związkowych, społecznych inspektorów pracy), dominowały zagadnienia związane z 

równym traktowaniem w zatrudnieniu, mobbingiem, molestowaniem a także zmianami 

przepisów prawa pracy.  

Z kolei uczestniczący w szkoleniach pracodawcy oraz przedstawiciele organów 

samorządowych, postulowali o objęcie tematyką szkolenia prawa europejskiego, a także 

problematyki związanej z oceną ryzyka zawodowego i zarządzaniem bezpieczeństwem 

pracy.  

Uczestniczący w szkoleniach członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego zgłaszali 

potrzebę szkoleń w zakresie szczególnych regulacji dotyczących nauczycieli. 

Ponadto członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony 

Zdrowia prosili o zorganizowanie szkolenia dotyczącego czasu pracy w służbie zdrowia, 

oraz innych regulacji określonych przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 

 

Konkursy 
 
 
Celem zadania była promocja ochrony pracy poprzez wskazywanie i popularyzację najlepszych 

praktyk i wzorów do naśladowania 

Zestawienie organizowanych konkursów zawiera poniższa tabela: 

W roku 2008 w OIP Poznań zorganizowano konkursy: 

− „Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej” , w którym uczestniczyło 16 zakładów 

pracy, 

− Konkurs na najaktywniejszego zakładowego SIP, w którym uczestniczyło 10 ZSIP, 

− „Bezpieczna budowa” – 8 uczestniczących budów, 
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− „Bezpieczna piekarnia”, 

− Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych – 225 

uczestników. 

Zorganizowano także 7 konkursów z zakresu bhp w rolnictwie  dla rolników i sołtysów, konkurs 

na bezpieczne gospodarstwo rolne, konkursy dla uczniów zawodowych szkół rolniczych oraz 

szkól podstawowych i gimnazjalnych. 

Wszystkie organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy konkursy są skuteczną formą 

popularyzacji zagadnień związanych z ochroną pracy.  

 

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” jest postrzegany przez uczestników jako 

prestiżowy, ale jednocześnie wymagający wiele wysiłku w przygotowaniu prezentacji według 

kryteriów określonych w regulaminie.  

Laureatami konkursu na szczeblu centralnym były dwa zakłady zgłoszone przez OIP Poznań. W 

kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników statuetkę „Me cum Tutissimus Ibis” 

otrzymało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „de facto” z Odolanowa, natomiast w 

kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników firma „GlaxoSmithKline 

Pharmaceuticals S.A.” z Poznania.  

Również uczestnicy konkursu „Bezpieczna budowa” wskazywali na ostre kryteria oceny budów, 

a w szczególności wymóg co najmniej ich dwóch kontroli.   

Szczególnie ważne są działania prewencyjne skierowane do rolników, którzy nie podlegają 

kontroli organów PIP.  Konkursy dla rolników, sołtysów, uczniów szkół rolniczych z całą 

pewnością  przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw w zakresie bezpieczeństwa 

pracy. Są także atrakcyjną formą edukacji i rywalizacji dzieci i młodzieży.  Wręczane przez 

organizatorów laureatom konkursów nagrody motywują ich do większego zainteresowania 

problematyką bezpieczeństwa pracy.  

Organizowany przy współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego konkurs wiedzy o zasadach 

bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, przeprowadzany jest na terenie działania 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Izby Rzemieślniczej w Kaliszu. Organizacja 

konkursu ma przebieg dwuetapowy. W pierwszym etapie uczniowie z zakładów rzemieślniczych 

uczestniczą w eliminacjach szkolnych, które wyłaniają kandydatów do szczebla regionalnego. 

Najlepsi wyłonieni w eliminacjach uczestnicy rozwiązują następnie testy wiedzy o zasadach bhp 

i przepisach prawa pracy w Izbach Rzemieślniczych w Poznaniu i Kaliszu. Wszyscy uczestnicy 

szczebla regionalnego otrzymują dyplomy i upominki a laureaci nagrody rzeczowe. Dwóch 

najlepszych uczestników reprezentuje Wielkopolskę  na szczeblu centralnym.  
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W regulaminie konkursu „Pracodawca- organizator pracy bezpiecznej” celowe wydaje się 

przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do oceny przez komisję II stopnia. Obowiązujący 

termin do 30 sierpnia z uwagi na zakończenie sezonu wakacyjnego mógłby być przedłużony np. 

do 15 września. 

W organizowanym jedynie na szczeblu centralnym konkursie dla dziennikarzy należy rozważyć 

możliwość przyznawania nagrody lub wyróżnienia jednemu z dziennikarzy zgłoszonemu przez każdy z 

Okręgowych Inspektoratów Pracy.  Takie rozwiązanie i uhonorowanie dziennikarza mediów lokalnych 

przyczyniłoby się do lepszej współpracy na szczeblu OIP. Zasadna wydaje się również organizacja 

konkursu dla dziennikarzy II etapowa tzn. na szczeblu OIP i centralnie. 

Z uwagi na fakt, że przygotowanie do uczestnictwa w konkursie „Pracodawca – organizator pracy 

bezpiecznej” wymaga z jednej strony dobrego przygotowania przez pracodawcę, a z drugiej również 

rzetelnej oceny pracodawcy przez inspektora pracy,  także poprzez kontrole, zasadne wydaje się 

rozważenie możliwości organizacji konkursu np. co dwa lata.  

 

Targi 
 
      Celem udziału w targach była prezentacja działań Państwowej Inspekcji Pracy, poradnictwo, 

promocja ochrony pracy 

Udział w imprezach targowych jest bardzo dobrą formą promocji zagadnień ochrony pracy. 

Różnorodny zakres imprez targowych (targi budowlane, rolnicze, pracy i edukacji) pozwala na 

zaprezentowanie przez Państwowa Inspekcję Pracy zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 

pracy i problematyki dotyczącej prawa pracy  różnym odbiorcom – pracodawcom, rolnikom, 

młodzieży szkolnej i akademickiej a także partnerom społecznym. Towarzyszące targom 

specjalistyczne konferencje, seminaria i sympozja organizowane przez PIP,  dają możliwość 

wymiany doświadczeń i poglądów wśród zainteresowanych  uczestników.  

Jako najważniejsze i największe targi poświęcone ochronie pracy należy uznać Międzynarodowe 

Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa „SAWO”. Odbywająca się co dwa lata 

impreza cieszy niezmiennie dużym zainteresowaniem osób zawodowo zajmujących się ochroną 

pracy.   

Szczególne ważne jest uczestnictwo PIP w targach adresowanych do rolników. Spotkania, 

konferencje, sympozja poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, a także 

wydawnictwa PIP poświęcone tematyce bezpieczeństwa w rolnictwie cieszą się dużym 

zainteresowaniem zwiedzających.  Według szacunkowych ocen stoisko PIP na 
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Międzynarodowych Targach Rolnych „Polagra – Farm” lub „Polagra – Premiery” odwiedza 

przecieknie około 600 osób.  

W celu uatrakcyjnienia oferty promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy w  imprezach 

targowych, wskazane jest wzbogacenie formy materiałów promocyjnych o różne, drobne 

gadżety reklamowe (długopisy, znaczki,  clipy itp.).  

Na największych targach o charakterze międzynarodowym należy zwiększyć ilość materiałów 

informacyjnych i wydawnictw PIP (szczególnie na targach rolniczych i budowlanych).  

  

PPOODDSSUUMM OOWWAANNII EE  

  

1. Stan przestrzegania prawa pracy. 

W 2008 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w praktyce nadzorczo kontrolnej 

stanął wobec licznych problemów naruszeń prawa pracy.  Dotyczyły  one najczęściej realizacji 

obowiązku pracodawców w zakresie wypłaty świadczeń ze stosunku pracy i czasu pracy.  

Stwierdzone podczas kontroli przyczyny tego rodzaju naruszeń prawa są zróżnicowane. Po 

części są one obiektywne i wynikają z zatorów płatniczych i utraty przez pracodawców 

płynności finansowej, ale w znacznej mierze wynikają z zaniechanych przez pracodawców 

powinności w  zakresie wypłaty świadczeń.  

Podobnie jak w latach ubiegłych kontrole wykazały znaczną liczbę naruszeń prawa pracy 

w zakresie czasu pracy. Pracodawcy w bardzo wielu przypadkach zatrudniali pracowników w 

godzinach nadliczbowych, dni wolne, niedziele i święta nie wypłacając im należnego 

wynagrodzenia lub nie udzielając w zamian dni wolnych. Nadal w znacznej liczbie przypadków 

naruszano przepisy o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy.  

Pogorszył się stan w zakresie przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. 

Zwiększyła się o ok. 25% liczba udzielanych porad prawnych i ok. 20% liczba skarg 

wniesionych do OIP, co potwierdza, że stan przestrzegania prawa pracy przez pracodawców lub 

osoby działające w ich imieniu  nadal jest niezadowalający.  

Naczelne miejsce pod względem liczby udzielonych porad prawnych z zakresu prawa pracy (ok. 

27%) stanowiły porady związane, tak jak w latach poprzednich, ze stosunkiem pracy. Najwięcej 

problemów dotyczyło ustania stosunku pracy, zatrudniania bez pisemnego potwierdzania 

warunków zatrudnienia, zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Zadawane 

przez osoby zwracające się o poradę pytania dotyczyły postępowania w związku z ustaniem 

stosunku pracy i związanych z tym uprawnień. 
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Główny problemy dotyczące wynagrodzeń (ok. 20%) stanowiły nieprawidłowości w zakresie 

naliczania wynagrodzeń za pracę, wynagrodzenia  za czas choroby, rekompensaty za 

przepracowany czas ponadnormatywny, świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku 

pracy. 

Czas pracy był przedmiotem (ok.13% ogółu) porad prawnych. Porady dotyczyły tematyki pracy 

w godzinach nadliczbowych, dopuszczalności i zasad wynagradzania w zamian za pracę w 

niedziele i święta, dobowego i tygodniowego odpoczynku. 

       Działalność kontrolna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu inicjowana skargami na 

pracodawców wskazuje na znaczną rolę Państwowej Inspekcji Pracy w zapewnieniu 

przestrzegania przez pracodawców prawa pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 

Większość zgłaszających skargi osób sygnalizujących naruszenia przepisów prawa pracy 

utraciło status pracownika, bądź znajdowało się w okresie wypowiedzenia.  

        Liczba kontroli wywołanych skargami  wzrosła o 20%. Przeprowadzane przez inspektorów 

pracy kontrole ujawniły liczne naruszenia prawa pracy w tym przepisów i zasad bhp.  Dotyczy to 

przede wszystkim takich obszarów jak wynagrodzenia, czas pracy, urlopy  wypoczynkowe, 

nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników, 

ocena ryzyka zawodowego.  

      Istotnym elementem oceny stanu przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, na który 

należy zwrócić szczególną uwagę jest zmieniający się charakter naruszeń prawa. Działania 

ewidentnie bezprawne zastępują działania na granicy prawa z wykorzystaniem wszelkich luk 

prawnych np. zatrudniania na podstawie kontraktów lub działalności gospodarczej na własny 

rachunek albo zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast zawarcia umowy o 

pracę. Te obszary naruszeń prawa, stanowiły  przedmiot kontroli w zakresie legalności 

zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców. W roku 2008 przeprowadzono o 90% kontroli 

więcej  w zakresie legalności zatrudnienia niż w roku poprzednim. Przeprowadzono także o 

130% więcej kontroli w zakresie zatrudniania obcokrajowców. 

Analizując stan warunków pracy na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu 

w 2008 roku  należy stwierdzić, że w tym zakresie następują zmiany.  

W porównaniu do roku poprzedniego wystąpiła tendencja wzrostowa w  zakresie 

najcięższych naruszeń przepisów bhp, bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu 

pracowników. Przejawia się to większą liczbą wydawanych decyzji wstrzymania prac – wzrost o 

22,2% i skierowania pracowników do innych prac – 9,1% i dotyczyły one większej o 21,3% 

liczby pracowników. Niekorzystne tendencje w zakresie warunków pracy potwierdzają także 

dane  dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Wg danych statystycznych 
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GUS w okresie roku  2008 w Wielkopolsce zarejestrowano 11 995  wypadków przy pracy – 

wzrost o 9,0% i 46  wypadków śmiertelnych – wzrost o 15,0% . Znacząco wzrosła liczba chorób 

zawodowych – z 283 w roku 2007 do 375 w roku 2008. Liczba stwierdzonych w tym roku 

przypadków zachorowań na tle zawodowym wzrosła zatem w porównaniu do roku poprzedniego 

o 32,5%.  

W roku 2008 r. inspektorzy pracy OIP w  Poznaniu  przeprowadzili łącznie 7468  kontroli 

/mniej o 3,3% w porównaniu do roku  ubiegłego/. Statystycznie każdy inspektor  przeprowadził 

przeciętnie 53 kontrole.  

W roku 2008  inspektorzy pracy stosowali środki represyjne w związku z 

nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy. Wniesiono do prokuratury 156 zawiadomień o 

podejrzeniu popełnienia przestępstwa dot. 213 przestępstw (wzrost o 7,65%) i 660  wniosków do 

sądów (wzrost o 34,7%.  Średnia kwota mandatu w  roku 2008 wynosi 1207 zł.  

  

2. Ocena skuteczności stosowania środków prawnych.  

 

W roku 2008 roku inspektorzy pracy wydali łącznie 36241 decyzji  administracyjnych. Na 

piśmie wydano 26903 decyzje.  Wydano również 9338 decyzji ustnych. Wstrzymano 

wykonywanie 1528 prac z powodu bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia. Ponadto wydano 

563 decyzje skierowania  do innych robót 1277  pracowników.     

     Należy podkreślić wysoką skuteczność decyzji płatniczych,  jako środka prawnego 

stosowanego przez inspektorów pracy zaledwie od niespełna pięciu  lat. W 2008 roku w OIP w 

Poznaniu inspektorzy pracy wydali  743 decyzje płatnicze dotyczące 9 718 pracowników w na 

łączną kwotę 10 316 270,49 zł .  

Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 31.12.2008r  wynosi 14 770 

876,89 zł, w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 4 324 831,31 zł  

Oceniając skuteczność zastosowanych środków prawnych należy stwierdzić stosunkowo 

wysoką efektywność wystąpień. W 2008 roku inspektorzy pracy wydali ogółem 28349 

wniosków w wystąpieniach. Pracodawcy do 31.12.2008r. z tej liczby wykonali  78,8% 

wniosków. 

Inspektorzy pracy wnioskowali w wystąpieniach o wypłacenie pracownikom różnych  

świadczeń. Do dnia 31.12.2008r w wyniku realizacji  wniosków w wystąpieniach  inspektorów 

pracy odzyskano na rzecz  pracowników należności w wysokości 10 446 045,58 zł. 
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3. Wnioski dotyczące najważniejszych problemów ochrony pracy. 

 

Z doświadczeń OIP Poznań wynika, że sformułowanie jednoznacznych wniosków 

dotyczących najważniejszych problemów ochrony pracy jest bardzo trudne.  

W 2008 z obszaru prawnej ochrony pracy niezmiennie największy problem w naszym okręgu 

stanowią zagadnienia związane z czasem pracy, a także wynagrodzeniami za pracę, ale także 

szeroko rozumianą legalnością zatrudnienia. Ciekawym jest natomiast fakt, iż z punktu widzenia 

skarg i wniosków problemem zdecydowanie wybijającym się są wynagrodzenia za pracę i 

nieprawidłowości związane z rozwiązaniem stosunku pracy. 

       Niewypłacanie wynagrodzeń, długoterminowe opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń, 

wypłata wynagrodzeń na raty stały się prawdziwą zmorą. Decyzje dotyczące niewypłacenia 

wynagrodzeń stanowią aż 34% ogólnej liczby wydanych w roku 2008 nakazów płatniczych. W 

wielu przypadkach przyczyny nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń były 

obiektywne i miały swe źródło w utracie  płynności finansowej zakładów, zatorach płatniczych, 

bądź wydłużaniu okresów płatności za faktury.  

Oprócz  wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze  stosunku  

pracy, podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej ujawniane naruszenia przepisów prawa pracy 

dotyczyły nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych. 

Problemy te dominowały  także w zakresie przedmiotowym składanych skarg i udzielonych 

porad prawnych.  

W zakresie przestrzegania przepisów bhp najczęściej nieprawidłowości dotyczyły 

przygotowania pracowników do pracy,  obiektów i pomieszczeń pracy, instalacji 

elektroenergetycznych, procesów technologicznych, zabezpieczenia maszyn i urządzeń.  

Zagadnienia przedstawione powyżej powinny być zatem uwzględniane szczególnie przy 

planowaniu i przeprowadzaniu kontroli.  

        W Wielkopolsce zakładami w których najczęściej dochodzi do naruszenia przepisów prawa 

pracy i co znamienne także  bhp są zakłady przemysłowe, handlu i budownictwa.  Pomimo 

ogromnych wysiłków inspektorów pracy, stan warunków pracy w przemyśle, budownictwie, 

handlu detalicznym jest nadal niezadowalający. Wydaje się, że zdecydowaną poprawę może 

przynieść wypracowanie nowych metod kontrolnych oraz wzmożenie działań  informacyjno – 

promocyjnych skierowanych zarówno do pracodawców, jak i osób zatrudnianych. 
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Skala zagrożeń z obszaru bhp, w tym bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników 

jest najwyższa w budownictwie, a potem kolejno w produkcji przemysłowej i handlu. Są to 

obszary działalności gospodarczej, w których niechlubne odzwierciedlenie zagrożeń 

potwierdzają dane statystyczne wypadków przy pracy, które wydarzyły się w zakładach na 

terenie Wielkopolski. Nieprawidłowości, wynikające z ustaleń okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy, znajdują również potwierdzenie w nieprawidłowościach, stwierdzanych 

przez inspektorów pracy podczas innych kontroli nie związanych z badaniem wypadków .  

       Mając na uwadze przedstawiony powyżej zarys przestrzegania praworządności, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy, na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu 

przewiduje się, że w 2009 r. dotychczasowe formy  działania OIP będą kontynuowane. Położony 

zostanie szczególny nacisk na uzyskanie wymiernych efektów tej działalności zarówno w 

obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jak prawa pracy.  

Stosowanie takich instrumentów jak decyzja administracyjna, nakładanie grzywien w 

celu przymuszenia, kierowanie zawiadomień do prokuratury o  popełnienia przestępstwa, 

kierowanie wniosków o ukaranie do Sądów Grodzkich wszczynanie postępowania karno - 

administracyjnego oraz egzekucyjnego może skutecznie przyczynić się w dalszej perspektywie 

do poprawy praworządności w stosunkach pracy.   

        W dalszym ciągu rozwijana będzie działalność informacyjno – promocyjna i prewencyjna 

w budownictwie i  wśród rolników indywidualnych,  pracowników handlu, służby zdrowia. 

Szczególny nacisk zostanie położony na konieczność ugruntowania wśród pracodawców i 

pracowników znajomości przepisów kodeksu pracy i wydanych na jego podstawie przepisów 

wykonawczych. Działania informacyjno - promocyjne skierowane będą także do pracowników 

młodych, studentów i uczniów szkół zawodowych. 

     Nadal przedmiotem szczególnego zainteresowania OIP będą warunki pracy w rolnictwie 

indywidualnym oraz zatrudnianie dzieci w gospodarstwach rodzinnych. W związku z tym będą 

rozwijane  działania promocyjne prowadzone we współpracy z rolniczymi związkami 

zawodowymi, organizacjami rolniczymi, jednostkami samorządowymi.   

        Nadal rozwijana będzie współpraca partnerami społecznymi, w tym związkami 

zawodowymi, organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi organami nadzoru nad 

warunkami pracy. Celem współpracy jest pozyskanie sojuszników w działaniach na rzecz 

poprawy warunków pracy. 

Mając na względzie obszary i branże, w których istnieje największy zakres niepraworządności, 

działania nadzorczo-kontrolne będą kontynuowane z uszczegółowieniem i nasileniem na 

zjawiska szczególnie społecznie szkodliwe. Mając na względzie uzyskiwane efekty w wyniku 
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działalności kontrolnej właściwym wydaje się kontynuowanie działań prewencyjnych 

uprzedzających bądź wspomagających działalność nadzorczą. Przykładowo opracowanie 

programu racjonalnego posługiwania się głosem przez nauczycieli i wykładowców, 

propagowanie właściwych metod pracy przy ręcznym dźwiganiu ciężarów powinno za 

skutkować dalszym zmniejszeniem chorób zawodowych i ograniczeniem wypadkowości. 

Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy powinniśmy poza działaniami represyjno-

egzekucyjnymi rozszerzyć działania promujące model pracodawcy przestrzegającego przepisów 

prawa pracy. 

 

  


