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 I. Wprowadzenie. 
 

Zgodnie z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej „praca znajduje 
się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. 
Państwo sprawuje nadzór nad warunkami 
wykonywania pracy” (art. 24). 

W systemie prawnym i 
organizacyjnym naszego Państwa, 
organem powołanym do nadzoru i kontroli 
przestrzegania przepisów ustawodawstwa 
pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy. 
Podlega bezpośrednio Sejmowi, jako 
najwyższemu organowi władzy. Taka 
podległość daje Państwowej Inspekcji 
Pracy niezależność organizacyjną od 
administracji rządowej, związków 
zawodowych i organizacji pracodawców. 

Nadzór nad Inspekcją Pracy – z 
ramienia Sejmu – sprawuje Rada Ochrony 
Pracy, której skład powoływany jest przez 
Marszałka Sejmu.  

Obecnie Państwowa Inspekcja 
Pracy działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., a  
kieruje nią powoływany przez Marszałka 
Sejmu - Główny Inspektor Pracy przy 
pomocy zastępców i okręgowych 
inspektorów pracy.  

Strukturę organizacyjną 
Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: 

- Główny Inspektorat Pracy w Warszawie, 

- 16 okręgowych inspektoratów pracy (z 
siedzibami w obecnych miastach 
wojewódzkich), w ramach których 
funkcjonują 43 oddziały (z siedzibami w 
większości w byłych miastach 
wojewódzkich), 

- oraz Ośrodek Szkolenia PIP we 
Wrocławiu.  

Każdy z szesnastu okręgowych 
inspektoratów pracy obejmuje zakresem 
swojej działalności obszar jednego 

województwa. Okręgowym Inspektoratem 
Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy 
przy pomocy zastępców. 

Do zasadniczych zadań 
Państwowej Inspekcji Pracy należy między 
innymi nadzór i kontrola przestrzegania 
przez pracodawców prawa pracy, w 
szczególności przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
dotyczących stosunku pracy, 
wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony 
pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i 
osób niepełnosprawnych, legalności 
zatrudnienia oraz inicjowanie 
przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Kielcach obejmuje zakresem swojej 
działalności teren województwa 
świętokrzyskiego.  

Charakteryzując - w ujęciu 
syntetycznym – województwo 
świętokrzyskie w zakresie: podziału 
administracyjnego, demografii, nauki i 
oświaty oraz gospodarki stwierdzić należy, 
że: 

Województwo świętokrzyskie – w 
obecnym kształcie administracyjnym - 
utworzone zostało w 1999 r. Składa się z 
14 powiatów (w tym miasto na prawach 
powiatu – Kielce) oraz 102 gminy, w tym 5 
gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, 
Starachowice i Sandomierz), 26 gmin 
miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiejskich. 

Województwo świętokrzyskie  
zajmuje 11.710 km2, a zamieszkuje na 
nim około 1 miliona 280 tysięcy 
mieszkańców. Większość stanowią kobiety 
(51,3% mieszkańców).  
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W Kielcach działają dwie 
państwowe wyższe uczelnie 
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 
Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach) 
oraz 14 uczelni niepublicznych. 

Na terenie województwa 
świętokrzyskiego występują bogate złoża: 
surowców budowlanych (rejon gór 
świętokrzyskich), siarki (rejon Buska-
Zdroju i Grzybowa), oraz wód 
mineralnych (Busko-Zdrój). 

Do głównych gałęzi przemysłu 
zaliczyć należy przemysł: hutniczy 
(„Celsa” Huta, Ostrowiec Świętokrzyski), 
metalowy (Skarżysko-Kamienna), 
maszynowy (Starachowice), materiałów 
budowlanych (Kielce), ceramiczny i 
odlewniczy (Stąporków, Końskie) oraz 
energetyczny (Połaniec), 

Użytki rolne obejmują 650.200 ha, 
co stanowi 55,6% ogólnej powierzchni 
województwa. Prowadzona jest hodowla 
bydła, koni i drobiu. 

Na terenie województwa 
świętokrzyskiego funkcjonuje blisko 130 
tysięcy podmiotów gospodarczych 
podlegających nadzorowi Państwowej 
Inspekcji Pracy. Wśród nich znajdują się 
także takie, które nie zatrudniają 
pracowników, lecz mogą być objęte 
kontrolą inspekcji pracy. Zdecydowana 
większość wymienionych podmiotów, bo 
około 95,0% zatrudnia – do 9 
pracowników. Nadzór nad tą grupą 
zakładów sprawuje 49 inspektorów pracy 
funkcjonujących na terenie działania 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Kielcach.  

 

 

 

 

 

0,1%0,8%4,2%

95,0%

powyżej  250 50  -  249 10  -  49 do 9 pracowników

Wykres 1. Struktura podmiotów wg zatrudnienia 
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Problemem województwa 
świętokrzyskiego – tak jak całego kraju – 
jest istniejące bezrobocie. Liczba 
bezrobotnych w naszym województwie – 
według stanu na 31 grudnia 2010 r. – 
wynosiła – 82.141 osób. Większość 
bezrobotnych, bo 83,3% pozostaje bez 
prawa do zasiłku. 

Stopa bezrobocia w województwie 
świętokrzyskim na koniec grudnia 2010 r. 
(dane zbliżone) kształtowała się na 
poziomie 14,0%, natomiast w kraju 
wynosiła – 11,7%. 

W powiatach występuje znaczne 
zróżnicowanie stopy bezrobocia. 
Najwyższa stopa bezrobocia (dane 
zbliżone) wystąpiła w powiatach: 
skarżyskim – 24,3%, koneckim – 19,9%, 
ostrowieckim – 19,5% i kieleckim – 18,0%, 
natomiast najniższa w powiatach: 
pińczowskim i buskim – 7,7%, miasto 
Kielce – 10,7% oraz sandomierski – 
10,6%. 

W przedstawionych warunkach 
społeczno-gospodarczych swoją 
działalność ustawową prowadzi Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach, jako jeden z 
16-tu istniejących w kraju. 

 

 

II. Działalność kontrolno-nadzorcza. 
 

Działalnością kontrolno-nadzorczą 
inspekcji pracy w sferze ochrony pracy, w 
tym, bezpieczeństwa i higieny pracy objęci 
są nie tylko pracodawcy, lecz także 
przedsiębiorcy, na rzecz których 
wykonywana jest praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na własny 
rachunek. 

1.  Problemy będące przedmiotem 
kontroli realizowanych w ramach 
działań kontrolno-nadzorczych. 

W okresie sprawozdawczym, 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 
realizował swoje zadania ustawowe na 
podstawie długofalowego i rocznego 
programu działania. Ukierunkowane one 
były na uzyskanie skutecznej poprawy w 
zakresie praworządności w stosunkach 
pracy. Przeprowadzone kontrole 
obejmowały: 

1) zadania centralne. Należały do nich 
między innymi: analizowanie okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy 
zgłoszonych do Okręgu oraz kontrole: 
nowych maszyn, urządzeń oraz środków 

ochrony indywidualnej w zakresie ich 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi i 
minimalnymi, także w ramach nadzoru 
rynku; przestrzegania przepisów o 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
prawidłowości dokonywanych ocen ryzyka 
zawodowego, jako zadanie mające 
bezpośredni wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa pracy zatrudnionym; 
legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej – także przez cudzoziemców; 
prac budowlanych, w tym rozbiórkowych, a 
także dotyczące budowy dróg; 
przestrzegania przepisów o wypłacie 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 
związanych ze stosunkiem pracy; 
przestrzegania przepisów o czasie pracy w 
różnych branżach, w tym w placówkach 
służby zdrowia i jednostkach 
transportowych; zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w małych 
zakładach, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy, 

2) programy edukacyjne i promocyjno-
prewencyjne takie jak: „Kultura 
bezpieczeństwa”, „Ochrona pracy w 
rolnictwie indywidualnym”, „Zdobądź 
dyplom PIP”; konkursy promujące 
pożądane postawy w zakresie ochrony 
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pracy, jak np.: „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”, „Bezpieczna budowa”, 
„Najaktywniejszy zakładowy społeczny 
inspektor pracy”, „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”. Realizowane były 
także programy prewencyjne związane z: 
budownictwem - „Bezpieczeństwo pracy w 
budownictwie, upadki i poślizgnięcia”, 
prowadzeniem małych firm -  
„Przestrzeganie prawa pracy w małych 
zakładach pracy”, oraz z zakładami branży 
meblowej. 

3) zadania własne zaproponowane przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. 
Obejmowały one kontrole przestrzegania 
przepisów prawa pracy w zakładach małej 
poligrafii, w zakładach gastronomicznych 
oraz zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
w zakładach, w których występują 
szczególnie niekorzystne warunki pracy. 

Przedstawione działania 
promocyjno-prewencyjne na terenie 
województwa świętokrzyskiego cieszyły 
się szerokim uznaniem społeczeństwa w 
szczególności pracujących oraz rolników 

indywidualnych. Dla realizacji tych działań 
współpracowano ze wszystkimi 
instytucjami, organizacjami pracodawców i 
pracowników, a także z innymi organami 
nadzoru nad warunkami pracy. 

Łącznie w 2010 roku Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach prowadził 
działalność kontrolno-nadzorczą w 24 
dużych blokach tematycznych. 

2. Stan liczbowy kontroli 
przeprowadzonych w okresie 
sprawozdawczym. 

W okresie sprawozdawczym, 
wymienione wyżej problemy były 
przedmiotem 3.136 kontroli w 2.626 
podmiotach gospodarczych, w których 
zatrudnionych było łącznie 140.473 osób. 

Na 3.136 przeprowadzonych 
kontroli – 810, czyli 25,8% dotyczyło 
rozpatrywania skarg pracowniczych. 
Pozostałe kontrole związane były z 
realizacją zadań ujętych w rocznym 
harmonogramie oraz prewencyjne. 

Wykres 2. Struktura skontrolowanych zakładów 
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Najwięcej kontroli, bo 1686 
przeprowadzono w zakładach małych o 
zatrudnieniu od 1 do 9 osób. Stanowiły 
one 53,8% ogólnej liczby przeprowa-
dzonych kontroli. W zakładach o 
zatrudnieniu od 10 do 49 osób 
przeprowadzono – 914 kontroli (29,1% 
kontroli ogółem), w zakładach o 
zatrudnieniu od 59 do 249 zatrudnionych – 
389 kontroli (12,4% kontroli ogółem), a w 
zakładach o zatrudnieniu 250 osób i 
powyżej – 147 kontrole (4,7% kontroli 
ogółem).  

Z danych sprawozdawczych 
wynika, że najwięcej kontroli 
przeprowadzono w następujących 
sektorach gospodarki narodowej: 

- handel i naprawy – 919 kontroli (29,3% 
kontroli ogółem), 

- przetwórstwo przemysłowe – 778 kontroli 
(24,8% kontroli ogółem), 

- budownictwo – 569 kontroli (18,1%). 

Szczegółowe informacje statystycz-
ne dotyczące działalności kontrolno-
nadzorczej zawierają tabele: 1a, 1b, 1c,  
2a, 2b i 2c do niniejszego sprawozdania. 

3. Ocena przestrzegania prawa pracy w 
zakresie badanych problemów.  

Podczas prowadzonej działalności 
kontrolno-nadzorczej, inspektorzy pracy 
ujawnili szereg nieprawidłowości w 
zakresie stanu przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa pracy w zakładach 
objętych kontrolami. 

I tak: 

1) W zakresie zagadnień dotyczących 
warunków oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Najwięcej ujawnionych nieprawidło-
wości dotyczyło: 

 

 

Wykres 3. Najczęstsze nieprawidłowości – problematyka BHP 
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- przygotowania pracowników do pracy, 
a w tym: braku lub niewłaściwego 
przeprowadzenia okresowych szkoleń 
pracowników w dziedzinie bhp, braku lub 
niewłaściwego przeprowadzenia badań 
lekarskich wstępnych i okresowych; braku 
lub niewłaściwego udzielania 
pracownikom instruktażu wstępnego 
ogólnego i stanowiskowego w zakresie 
bhp, 

- urządzeń i instalacji energetycznych, a 
w tym: braku pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej lub 
niewłaściwej ochrony przed porażeniem w 
instalacjach i urządzeniach elektrycznych 
przed dotykiem bezpośrednim i 
pośrednim; braku lub niewłaściwego 
zabezpieczenia przewodów instalacji 
elektrycznej przed uszkodzeniem 
mechanicznym, 

- stanowisk, i procesów pracy, a w tym: 
braku lub niewłaściwego zabezpieczenia 
stanowisk pracy przy wykonywaniu prac 
na wysokości, niewłaściwego stosowania 
znaków, barw i sygnałów bezpieczeństwa; 
prowadzenia robót bez instrukcji 
bezpiecznego wykonywania prac; braku 
lub niewłaściwego zabezpieczenia 
otworów technologicznych (zbiorników, 
kanałów, osadników); braku lub 
niewłaściwego opracowania instrukcji bhp 
dotyczących stosowanych w zakładzie 
procesów technologicznych oraz 
wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- maszyn i urządzeń technicznych, a w 
tym: braku niewłaściwego opracowania 
instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn 
i innych urządzeń technicznych, braku lub 
stosowania niewłaściwych urządzeń 
ochronnych przy obrabiarkach do metali i 
drewna; nieprawidłowości dotyczących 
elementów sterowniczych mających wpływ 
na bezpieczeństwo przy obrabiarkach do 
metali i przy maszynach do plastycznej 
obróbki metali, 

- obiektów i pomieszczeń pracy, a w 
tym: braku zabezpieczenia lub 
niewłaściwego oznakowania miejsc 
niebezpiecznych; niewłaściwego stanu 
technicznego elementów obiektów i 
pomieszczeń pracy (chodzi o ściany, 
posadzki, okna drzwi, bramy, schody, 
pochylnie pomosty); braku zabezpieczeń 
lub niewłaściwego oznakowania miejsc 
niebezpiecznych, braku lub niewłaściwych 
dróg ewakuacyjnych, 

  - czynników szkodliwych i uciążliwych 
dla zdrowia oraz stosowania środków 
ochrony indywidualnej, a w tym: braku 
aktualnych badań i pomiarów natężenia 
hałasu i innych pyłów, braku odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej (ochrony 
głowy), 

- pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych, a w tym: niewłaściwego lub 
niedostatecznego wyposażenia 
pomieszczeń higieniczno sanitarnych lub 
ich brak; braku ładu i porządku w miejscu 
pracy. 
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2) W zakresie problematyki dotyczącej 
problemów prawnych. 

Najwięcej nieprawidłowości w 
powyższym przedmiocie dotyczyło między 
innymi: 

 

Wykres 4. Najczęstsze nieprawidłowości – problematyka prawna 

 

 

- nawiązywania i rozwiązywania 
stosunków pracy, a w tym: 
nieprawidłowego sporządzania umów o 
pracę; udzielanie niewłaściwych informacji 
o warunkach zatrudnienia lub braku 
poinformowania pracowników na piśmie o 
warunkach zatrudnienia; nieudostępniania 
pracownikom treści przepisów o równym 
traktowaniu w zatrudnieniu; 
nieprawidłowego prowadzenia akt 
osobowych pracowników; 
nieprawidłowości w treści wydanych 
świadectw pracy,  

- realizacji przepisów o czasie pracy, a 
w tym: nieokreślania w układzie 
zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy 
obowiązujących systemów czasu pracy, 
rozkładów czasu pracy lub okresów 
rozliczeniowych; nieprowadzenia lub 
nierzetelnego prowadzenia ewidencji 
czasu pracy; nieustalania w umowie o 
pracę pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy liczby 

godzin pracy ponad określony w umowie 
wymiar czasu pracy, za które 
pracownikowi przysługuje dodatek do 
wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, 

- nie wypłacania pracownikom 
wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, a w tym: niewypłacania lub 
nieterminowego wypłacania wynagrodzeń 
za pracę; nie wypłacania wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych; nie 
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nie 
wypłacania lub obniżania ekwiwalentu za 
pranie i naprawę odzieży roboczej, 
niewypłacania lub obniżania 
wynagrodzenia za czas choroby, 
nieprawidłowej wypłaty wynagrodzenia za 
pracę w porze nocnej, niewypłacania 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, 
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- urlopów pracowniczych, w tym: 
nieudzielania pracownikom urlopów 
wypoczynkowych do końca I kwartału 
następnego roku kalendarzowego; 
nieprawidłowości w ustalaniu planów 
urlopów wypoczynkowych, 

- legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej, a w tym: nieterminowego 
zgłaszania do ubezpieczenia społecznego 
osoby zatrudnionej, nieopłacania składek 
na Fundusz Pracy w przewidzianym 
przepisami terminie oraz niedopełnienia 
obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy. 

4. Środki prawne wydane w celu 
wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Dla wyeliminowania 
nieprawidłowości ujawnionych podczas 
prowadzonych działań kontrolno-
nadzorczych - w roku sprawozdawczym 
inspektorzy pracy wydali 14.036 decyzji, 
w tym: 13.701 dotyczyło problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy (97,6%), a 
335 problemów związanych z realizacją 
wymogów dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy (2,4%). 

Najwięcej decyzji wydano w 
zakresie: oceny ryzyka zawodowego i 
organizacji służby bhp (17,5%),: 
przygotowania do pracy – 2.414 decyzji 
(17,2%), urządzeń i instalacji 
energetycznych – 1.652 decyzje (11,8%), 
maszyn i urządzeń technicznych – 1.452 
decyzje (10,3%), stanowisk i procesów 
pracy – 1.413 decyzji (10,1%), obiektów i 
pomieszczeń pracy – 1.187 decyzji (8,5%), 
czynników szkodliwych i uciążliwych dla 
zdrowia – 805 decyzji (5,7%), 
pomieszczeń i urządzeń sanitarnych – 777 
decyzji (5,5%), magazynowania i 
składowania – 632 decyzje (4,5%), 
wentylacji, ogrzewania i oświetlenia – 520 
decyzji (3,7%), wypłaty wynagrodzeń za 
pracę i innych świadczeń pracowniczych – 
335 decyzji (2,3%). 

Wśród wydanych decyzji były także 
takie, które podlegały natychmiastowemu 
wykonaniu z uwagi na stwierdzone stany 
faktyczne, które zagrażały bezpośrednio 
zdrowiu lub życiu zatrudnionych. Wydano 
więc: 

- 262 decyzje wstrzymania prac. Dotyczyły 
one wykonywania prac w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób 
wykonujących te prace lub prowadzących 
działalność, 

- 166 decyzji dotyczyły skierowania 
pracowników do innych prac. Dotyczyły 
one przypadków zatrudniania 
pracowników lub innych osób przy 
pracach im wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych lub jeśli dopuszczono ich 
do wykonywania prac niebezpiecznych, a 
osoby te nie posiadały odpowiednich 
kwalifikacji do wykonywania powierzonych 
im prac, 

- 335 decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności dotyczyło wypłaty 
pracownikom wynagrodzeń za pracę i 
innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy (2,4%) na łączną kwotę – 
5.371.895 zł. Decyzje te dotyczyły 5.271 
pracowników. 

Najwięcej decyzji w nakazach 
wydano w stosunku do pracodawców 
funkcjonujących w następujących 
sektorach gospodarki narodowej: 

- w przetwórstwie przemysłowym – 4.912 
decyzji (35,0% decyzji ogółem), w tym 88 
decyzji zobowiązujących pracodawców do 
wypłaty należności pracowniczych na 
łączną kwotę – 2.021.846 zł, 

- w handlu i naprawach – 4.073 decyzje 
(29,0% decyzji ogółem), w tym 72 decyzje 
wypłaty pracownikom należnych 
świadczeń na łączną kwotę – 144.790 zł, 

- w budownictwie – 2.457 decyzji (17,5% 
decyzji ogółem), w tym 87 decyzji wypłaty 
należnych pracownikom świadczeń na 
łączną kwotę – 718.642 zł, 



Sprawozdanie z działalności OIP Kielce za 2010 r. 

9 

 

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 
– 557 decyzji (4,0%), w tym 3 płacowych 
na łączną kwotę – 5.571 zł, 

- w transporcie i gospodarce – 359 decyzji 
(2,6%), w tym 21 decyzji zobowiązujących 
do wypłaty pracownikom należnych im 
świadczeń na łączną kwotę - 1.162.793 zł,  

- usługi administrowania – 156 decyzji, w 
tym: 22 decyzje płacowe na łączną kwotę 
świadczeń do wypłaty – 646.937 zł. 

W związku z ujawnionymi 
nieprawidłowościami wydano także: 

- 3 sprzeciwy z art. 56 ustawy Prawo 
budowlane (pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego), 

- 34 stanowiska z art. 56 Prawa 
budowlanego (stanowiska w sprawie 

zgodności wykonania obiektu 
budowlanego z projektem budowlanym), 

- 2 decyzje zaprzestania działalności 
zakładów w związku ze stwierdzeniem, iż 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagraża życiu lub zdrowiu świadczących 
pracę, 

- 17 decyzji dotyczyło spełnienia przez 
zakłady pracy warunków do uzyskania 
statusu zakładu pracy chronionej i 1 
decyzję o nie spełnieniu tych warunków, 

- oraz skierowano do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 5 wniosków o 
podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe w stosunku do zakładów 
pracy, które nie wykazywały w ostatnich 
latach poprawy warunków i 
bezpieczeństwa pracy. 

 

Wykres 5. Zakres przedmiotowy decyzji (w liczbach) 
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Pozostałe szczegółowe informacje 
– w tym przedmiocie – zawierają 
załączniki do niniejszego sprawozdania. 

  Poza wydanymi decyzjami 
zobowiązującymi pracodawców do 
poprawy warunków oraz stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak 
również wypłaty pracownikom należnych 
im świadczeń, inspektorzy pracy skierowali 
do pracodawców – 12.414 wniosków 
pokontrolnych mających na celu 
zlikwidowanie innych stwierdzonych 
uchybień w przestrzeganiu przepisów 
prawa pracy. 

Najwięcej wniosków skierowano do 
pracodawców funkcjonujących w 

następujących sektorach gospodarki 
narodowej: 

- handel i naprawy – 4.100 wniosków 
(33,0% ogólnej liczby wniosków), 

- przetwórstwo przemysłowe – 3.207 
wniosków (25,8% ogólnej liczby 
wniosków), 

- budownictwo – 1.608 wniosków (13,0% 
ogólnej liczby wniosków), 

- zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 
– 719 wniosków (5,8% ogólnej liczby 
wniosków). 

 

Wykres 6. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach (w liczbach) 
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W tym miejscu należy wskazać, że 
niektóre z ujawnionych nieprawidłowości 
miały znamiona wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika. W stosunku do osób 
odpowiedzialnych za ich powstanie 
wszczęto postępowania wykroczeniowe. 
W ich wyniku nałożono 649 mandatów 
karnych. Łączna kwota grzywien wynosiła 
- 842.700 zł. Skierowano także 126 
wniosków do sądów o ukaranie winnych 
zaniedbań w przestrzeganiu przepisów 
prawa pracy oraz wobec takich osób 
zastosowano 401 środków 
wychowawczych. Natomiast w związku 
ze stwierdzeniem naruszeń przepisów 
prawa pracy mających charakter 
przestępstw przeciwko prawom 
pracowniczym – skierowano do organów 
prokuratury 43 zawiadomienia o 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
(złośliwe lub uporczywe naruszanie 
przepisów ustawodawstwa pracy przez 
pracodawców lub utrudnianie działalności 
służbowej inspektorom pracy). 

Najwięcej środków prawnych o 
charakterze represyjnym podjęto w 
stosunku do osób winnych 
nieprawidłowości w zakładach o 
zatrudnieniu od 1 do 49 osób (529 
mandatów – 81,5%; wnioski do sądów – 
91 – 72,2%; środki wychowawcze – 363 – 
90,8%; zawiadomienia do prokuratury – 37 
– 86,0%). 

W związku ze stwierdzonymi 
wykroczeniami przeciwko prawom 
pracowniczym, najwięcej środków 
represyjnych wydano w zakładach 
funkcjonujących w następujących 
sektorach gospodarki narodowej: 

- budownictwo – nałożono 195 mandatów 
na łączną kwotę – 255.050 zł, skierowano 
do sądów 32 wnioski o ukaranie, 
zastosowano 79 środków 
wychowawczych, 

- przetwórstwo przemysłowe – ukarano 
mandatami 163 osoby na łączną kwotę – 
224.850 zł, do sądów skierowano 29 
wniosków o ukaranie, zastosowano 80 
środków wychowawczych, 

- handel i naprawy - zastosowano 147 
mandatów karnych na łączną kwotę – 
175.400 zł, skierowano do sądów 24 
wnioski o ukaranie, wydano 143 środki 
wychowawcze, 

- transport i gospodarka magazynowa – 
nałożono 33 mandaty karne na łączną 
kwotę – 42.500 zł, skierowano do sądów 
15 wniosków o ukaranie, zastosowano 5 
środków wychowawczych. 

5. Przykłady istotnych działań 
Okręgowego Inspektoratu Pracy, 
mających znaczenie dla problematyki 
ochrony pracy.  

Analizowanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. 

W roku 2010 inspektorzy pracy 
zbadali okoliczności i przyczyny 42 
zgłoszonych wypadków przy pracy. W 
wypadkach tych poszkodowanych  zostało 
44 osoby, w tym: 16 ze skutkiem 
śmiertelnym, 20 poszkodowanych doznało 
ciężkich obrażeń ciała, a 8 lekkich. 
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Rok 
Liczba zbadanych 

wypadków 

Liczba poszkodowanych 

ogółem 
ze skutkiem 
śmiertelnym 

Ciężkie 
uszkodzenia ciała 

Lżejsze 
obrażenia ciała 

2010 ogółem 42 44 16 20 8 

w tym zbiorowe 2 4 2 1 1 

2009 ogółem 57 59 14 25 20 

w tym zbiorowe 2 4 - - 4 

2008 ogółem 60 70 13 31 26 

w tym zbiorowe 7 17 - 4 13 

 

 

W stosunku do roku 2009 nastąpił 
widoczny spadek ogólnej liczby 
zbadanych wypadków przy pracy - z 57 w 
roku 2009 do 42 w 2010 r., czyli o 26,3% 
W tym samym czasie odnotowano także 
spadek ogólnej liczby osób 
poszkodowanych w tych wypadkach z 59 
w roku 2009 do 44 w 2010 r., czyli o 

25,4%, w tym ze skutkiem ciężkim o 5 
osób, czyli o 20,0% (z 25 w 2009 do 20 
osób w 2010).  Na tym samym poziomie, 
co w roku 2009 utrzymała się liczba 
zaistniałych wypadków zbiorowych (2 
wypadki) oraz liczba poszkodowanych w 
wypadkach zbiorowych (4 osoby).  

 

                               

2009 

 

2010 

Wzrost/spadek
%  

Liczba zbadanych wypadków 57 42 26,3 

Poszkodowani w wypadkach 59 44 25,4 

Liczba wypadków zbiorowych 2 2 - 

Poszkodowani w wypadkach zbiorowych 4 4 - 

Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych 14 16 14,3 

Poszkodowani w wypadkach ciężkich 25 20  20 

 

 

Niestety w roku 2010 nastąpił 
wzrost liczby wypadków śmiertelnych i 
ofiar tych wypadków w stosunku do roku 
2009 r., tj. o 14,3%, czyli z 14 
poszkodowanych w 2009 r. do 16 
poszkodowanych w roku 2010.  

Najwięcej zgłoszonych i zbadanych 
wypadków przy pracy odnotowano w 
zakładach o zatrudnieniu od 1 do 49 osób 
- 24 wypadki, w tym o zatrudnieniu od 1 do 
9 osób – 10 wypadków. Także w tych 
zakładach zaistniało najwięcej wypadków 
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ze skutkiem śmiertelnym – 13 
poszkodowanych, w tym o zatrudnieniu od 
1 do 9 osób (7 poszkodowanych) oraz w 

zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49 
osób (6 poszkodowanych), czyli o 8 więcej 
niż w roku 2009.  

 

Wielkość 
zatrudnienia 

Liczba 
wypadków 

ogółem 

Liczba poszkodowanych 
Liczba poszkodowanych  
w wypadkach zbiorowych 

ogółem śmierć ciężko lekko ogółem śmierć ciężko lekko 

9 i mniej  10 11 7 3 1 2 2 - - 

10-49 14 14 6 8 - - - - - 

50 - 249 12 13 2 5 6 2 - 1 1 

powyżej 
250 

6 6 1 4 1 - - - - 

RAZEM 42 44 16 20 8 4 2 1 1 

 

 

 

W ogólnej liczbie zbadanych 
wypadków przy pracy, największy udział 
miały następujące sekcje gospodarki 
narodowej (podobnie jak w 2009 r.): 

- budownictwo, gdzie wypadkom przy 
pracy uległo 12 osób – 27,3% 
poszkodowanych (w roku 2009 – 19 
osób), w tym: 7 poniosło śmierć (4 osoby 
w 2009 r.), a 5 doznało ciężkich obrażeń 
ciała (w roku 2009 – 9 osób), 

- oraz przetwórstwo przemysłowe, w 
którym poszkodowanych zostało 11 osób 
– 25,0%  (w roku 2009 – 20), w tym: 1 

osoba poniosła śmierć (w 2009 r. – 2 
osoby), a 10 doznało ciężkich obrażeń 
ciała (w roku 2009 – 9 osób). 

Dominującą formą własności 
zakładów, które wypadki zgłosiły i je 
zbadano, były zakłady reprezentujące 
własność prywatną (88,6% zakładów). 

Większość osób poszkodowanych, 
w chwili wypadku zatrudniona była 1 rok 
lub krócej, a więc były to osoby o małym 
doświadczeniu zawodowym (ponad 61,4% 
poszkodowanych)  – podobnie jak w roku 
2009. 
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Wykres 7. Struktura poszkodowanych w wypadkach (wg wieku) 

 

 

 

 

Najliczniejszą grupę poszkodowa-
nych stanowili robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy (47,7%) oraz operatorzy i 
monterzy maszyn i urządzeń (25,0%). 

Do najczęściej powtarzających się 
zdarzeń, które doprowadziły do zaistnienia 
wypadków przy pracy były: uszkodzenia, 
rozerwania, pęknięcia, upadki – 31,8% 
wypadków; utrata kontroli nad maszyną, 
środkami transportu i transportowanym 
ładunkiem – 15,9% wypadków oraz 
poślizgnięcia, potknięcia się i upadki, w 
tym z wysokości – 13,6% wypadków. 

Do wypadków dochodziło 
najczęściej podczas obsługi maszyn 
(20,4%); w trakcie prac narzędziami 
ręcznymi (18,2%) oraz w trakcie transportu 
ręcznego (15,9%).  

Większość doznanych urazów to: 
złamania kości (31,8% poszkodowanych), 

amputacje urazowe części ciała (25,0%) 
oraz inne liczne urazy (18,2%). 

Wszelkiego rodzaju urazy 
dotyczyły: głowy (29,5%), kończyn 
górnych i dolnych (15,6%), a także całego 
ciała i różnych jego części (13,6%). 

Wśród przyczyn wypadków przy 
pracy zgłoszonych i zbadanych należy 
wymienić: 

- czynnik organizacyjny – 53,0%, 
wypadków a więc: brak nadzoru nad 
wykonywaniem prac szczególnie 
niebezpiecznych, tolerowanie przez 
nadzór odstępstw od przepisów i zasad 
bhp, brak lub niewłaściwe 
przeprowadzenie szkoleń bhp, 

- czynnik ludzki – 35,7% wypadków, a 
więc: niedostateczna koncentracja uwagi, 
niestosowanie środków ochrony 
indywidualnej oraz brawura i ryzykanctwo.  
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                               Przyczyny wypadków przy pracy (na podstawie gałęzi T.O.L.) 

Przyczyny 2009 % 2010 % 

Ludzkie 138 45,4 89 35,7 

Organizacyjne 119 39,1 132 53,0 

Techniczne 47 15,5 28 11,3 

                    Razem: 304  249  

 
 

Wykres 8. Struktura przyczyn wypadków śmiertelnych (w %) 

 

 

 

 

Z analizy okoliczności i przyczyn 
zaistniałych i zgłoszonych w roku 2010 
wypadków przy pracy wynika, że w 
stosunku do roku 2009  zmniejszyła się 

liczba przyczyn ludzkich z 45,4% w roku 
2009 do 35,7% w roku 2010 oraz przyczyn 
technicznych z 15,5% w roku 2009 do 
11,3% w roku 2010. Zwiększyła się 
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natomiast liczba przyczyn organizacyjnych 
z 39,1%  w roku 2009 do 53,0% w roku 
2010. 

Po zbadaniu okoliczności i 
przyczyn zgłoszonych wypadków przy 
pracy – w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości i 
zapobieżenia ich powstaniu w przyszłej 
działalności zakładów, inspektorzy pracy 
wydali: 

- 65 decyzji, w tym 16 dotyczyło nakazania 
wstrzymania prac, bowiem ich 
kontynuowanie mogło zagrażać życiu lub 
zdrowiu zatrudnionych. Do końca okresu 
sprawozdawczego, pracodawcy 
zrealizowali 45 decyzji, czyli 69,2%, 

- 86 wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych, z których 73 do końca roku 
2010 zostało zrealizowanych (84,9%). 

W stosunku do osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone 
nieprawidłowości, inspektorzy pracy 
zastosowali 28 mandatów karnych w 
łącznej kwocie – 48.300 zł oraz skierowali 
do sądu 3 wnioski o ukaranie. W związku z 
zaistniałymi wypadkami przy pracy 
skierowano także do organów prokuratury 
7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa (niedopełnienie obowiązków 
związanych z zapewnieniem właściwego 
stanu bezpieczeństwa pracy; utrudnianie 
działalności służbowej inspektorowi pracy). 

Przeprowadzona analiza 
dokumentacji powypadkowej pozwala na 
stwierdzenie, iż podstawowymi czynnikami 
mającymi wpływ na wypadkowość przy 
pracy w województwie świętokrzyskim, 
było: 

- powierzanie prac szczególnie 
niebezpiecznych osobom nie mającym 
przygotowania zawodowego do ich 
wykonywania przy jednoczesnym braku 
wymaganego doświadczenia zawodowego 
(o krótkim stażu pracy), 

- niewłaściwa organizacja pracy (brak 
nadzoru nad wykonywaniem pracy; 

tolerowanie odstępstw od przepisów i 
zasad bezpiecznej pracy), 

- brawura i ryzykanctwo po stronie 
poszkodowanych. 

Na podstawie dokonanych ustaleń 
stwierdzić należy, że od lat powtarzają się 
te same - choć z różnym natężeniem – 
nieprawidłowości związane z badaniem 
okoliczności i przyczyn zaistniałych 
wypadków przy pracy przez zespoły 
powołane przez pracodawców. Należą do 
nich między innymi: 

- przystąpienie do ustalania okoliczności i 
przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy 
ze znaczą zwloką czasową od chwili 
zaistnienia wypadku. Zwłoka ta nie była 
uzasadniona obiektywnymi 
okolicznościami, 

- niewłaściwy skład zespołów 
powypadkowych, 

- zaniechanie przystąpienia do oględzin 
miejsca wypadku lub przystąpienie do tych 
czynności z kilkudniowym opóźnieniem, 

- uruchomienie maszyn i urządzeń 
technicznych natychmiast po wypadku, 
bez uzgodnienia z właściwym inspektorem 
pracy. Takie decyzje powodowały 
utrudnienie w ustaleniu faktycznych 
przyczyn wypadku, 

- brak w dokumentacji powypadkowej 
wskazania przyczyn zaistniałego wypadku 
lub tylko częściowe ich wskazanie, 

- brak wskazania istotnych błędów i 
zaniedbań techniczno-organizacyjnych ze 
strony pracodawcy. 

Problematyka wypadkowości przy 
pracy na terenie województwa 
świętokrzyskiego była także przedmiotem 
działań prewencyjno-promocyjnych. W 
ramach tego oddziaływania wystosowano 
do 600 adresatów pisma profilaktyczne 
oparte na wynikach kontroli 
przeprowadzonych w związku ze 
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zgłoszonymi i zaistniałymi wypadkami przy 
pracy.  

Adresatem tych pism byli ci 
pracodawcy, u których mogło zaistnieć 
niebezpieczeństwo podobnych zdarzeń 
wypadkowych (zbliżone warunki pracy, 
podobny profil działalności, zbliżona 
technologia procesów pracy, podobne 
maszyny i urządzenia). Celem takich 
informacji było uwrażliwienie pracodawców 
na te sfery prowadzonej działalności, w 
których mogło istnieć potencjalne 
zagrożenie podobnymi wypadkami. 
Powyższe pisma zostały także przekazane 
do stowarzyszeń pracodawców oraz 
organizacji związkowych z terenu 
województwa świętokrzyskiego 
grupujących pracodawców prowadzących 
działalność w danej branży. 
Popularyzowanie wśród pracodawców 
wiedzy o przyczynach zbadanych 
wypadków przy pracy oraz wskazanie na 
czynniki szczególnie niebezpieczne 
mające wpływ na ich zaistnienie, miało na 
celu  ograniczenie lub zlikwidowanie takich 
samych lub podobnych zdarzeń 
wypadkowych w przyszłości. 

Problematyka wypadków przy 
pracy była także przedmiotem 
prezentowania w środkach masowego 
przekazu (Radio Kielce, Radio Eska, 
Radio Fama, Radio Plus, Echo Dnia, 
Gazeta Wyborcza i Gazeta Ostrowiecka) i 
wywiadów telewizyjnych (TVP 3 Kielce). W 
ranach kampanii medialnej 
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – 
upadki, poślizgnięcia”, odbyła się w 
siedzibie Okręgowego inspektorat Pracy 
konferencja prasowa. 

W siedzibie Okręgu odbywały się 
także szkolenia dla przedstawicieli 
pracodawców, związane między innymi z 
badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz z problematyką 
dotyczącą „Zarządzania bezpieczeństwem 
w małych zakładach, w których występuje 
duże nasilenie wypadków przy pracy”. 
Szkolenia dotyczyły także oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy oraz 
identyfikacji zagrożeń zawodowych i 

wypadkowych. Natomiast w siedzibie 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
odbyło się seminarium dla przedstawicieli 
zakładowych organizacji związkowych i 
społecznych inspektorów pracy na temat 
wypadków przy pracy. 

 

Choroby zawodowe 

W 2010  roku Państwowa 
Inspekcja Sanitarna wydała, na terenie 
działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach, 81 decyzji uznających 
choroby zawodowe. 

W porównaniu do 2010r liczba 
stwierdzonych chorób zawodowych uległa 
zmniejszeniu o 13 przypadków ( tj. o 
13,8%). 

W sektorze prywatnym uznano  40  chorób 
zawodowych - co stanowi  49,4% w 
stosunku do ogólnej liczby chorób 
uznanych w 2010 roku i w porównaniu z 
rokiem poprzednim  liczba chorób w tym 
sektorze wzrosła o 14,3%. 

W strukturze chorób zawodowych według 
płci przeważali mężczyźni, u których w 
2010 roku stwierdzono 48  przypadków 
zachorowań (59,2%). 
 

Najwyższą zapadalnością na choroby 
zawodowe odznaczały się takie sekcje 
gospodarki jak: 

- działalność produkcyjna  - 38,3% ogółu 
przypadków 

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo -  
22,2% ogółu przypadków, 

- ochrona zdrowia i opieka socjalna – 
14,8% ogółu przypadków. 

- edukacja  - 6,2% ogółu przypadków. 
 

W porównaniu do roku 2009 
nastąpił wzrost o 6,4% przypadków chorób 
zawodowych w sekcji działalności 
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produkcyjnej,  spadek o 9,7% przypadków 
chorób zawodowych w sekcji edukacji  i o 
2,2% w sekcji  ochrony zdrowia,  
natomiast ilość chorób zawodowych w 

sekcji rolnictwa i leśnictwa utrzymała się 
na podobnym poziomie. 

 

 

 

 

W porównaniu do lat 2008 -  2009 
należy zauważyć spadek zachorowań na 
choroby zakaźne lub pasożytnicze – 22 
przypadki  w 2010r tj.  27,2% wszystkich 
chorób zawodowych (28,7% w 2009r i 
47,8% w 2008 roku). Drugą grupą chorób 
pod względem zapadalności w 2010 roku 
stanowiły pylice płuc - 14 przypadków, tj. 
17,3% ogółu chorób zawodowych. W 

odniesieniu do roku  poprzedniego 
odnotowano spadek o 7 przypadków 
zachorowań na tę chorobę. W porównaniu 
z 2009 rokiem nastąpił wzrost o 100% - z 
6 do 12 przypadków -  chorób skóry 
wywołanych zawodowym kontaktem z 
czynnikami środowiska pracy. 
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Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo 
ich następstwa stanowiły prawie 30% 
wszystkich stwierdzonych w 2010r w 
województwie świętokrzyskim chorób 
zawodowych. 

Wśród nich przeważały zachorowania na: 
boreliozę – 16  przypadków ( 72,2% tej 
grupy) oraz WZW typu C  – 4 przypadki 
(18,2% tej grupy).  
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Choroby zawodowe wg jednostek 
chorobowych w latach 20087 - 2010 
wykazano w załączniku nr 3a. 
 

Ocena ryzyka zawodowego. 

Ważnym problemem w zakładach 
pracy jest dokonywanie ocen ryzyka 
zawodowego na poszczególnych 
stanowiskach pracy. Właściwa ocena i 
identyfikacja zagrożeń zawodowych i 
wypadkowych ma zasadniczy wpływ na 
poprawę warunków i bezpieczeństwa 
pracy w zakładach. 

 Kontrole w tym przedmiocie 
przeprowadzono w 120 zakładach o 
zatrudnieniu 8.588 osób. Większość 
kontroli przeprowadzono w zakładach 
małych o zatrudnieniu od 1 do 49 osób tj. 
97 kontroli (80,0%). Kontrole prowadzono 
w zakładach różnych branż, a w 
szczególności w sektorach: przetwórstwo 
przemysłowe, handel i naprawy, opieka 
zdrowotna i budownictwo. Najwięcej 
stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło: 
braku identyfikacji zagrożeń w zakresie 
porażenia prądem elektrycznym; 
stosowania związków chemicznych, przy 
remontach urządzeń i naprawach; nie 
wytypowaniu stanowisk pracy do oceny 
ryzyka; prowadzenia oceny ryzyka bez 
stosowania odpowiedniego wzorca 
(metody); niepełnego opisu stanowiska w 
dokumentacji z oceny ryzyka, braku 
udokumentowanego potwierdzenia przez 
pracownika zapoznania się z oceną ryzyka 
na jego stanowisku pracy. 

Przyczynami naruszeń prawa w 
omawianym przedmiocie były między 
innymi: niewiedza pracodawców o 
konieczności dokonania ryzyka; braki 
wiedzy i umiejętności w jego 
przeprowadzeniu; dokumentowanie oceny 
ryzyka przez osoby z zewnątrz, które nie 
znały specyfiki zakładu; braki 
przewidywania zagrożeń występujących 
sporadycznie. 

Dla wyeliminowania stwierdzonych 
naruszeń prawa w zakresie oceny ryzyka 

zawodowego, inspektorzy pracy wydali 
środki prawne, z których zdecydowana 
większość – do końca okresu 
sprawozdawczego - została zrealizowana. 
Wydano: 54 decyzje, z których 37 zostało 
wykonanych i 238 wniosków w 
wystąpieniach, z których 197 zostało 
wykonanych. 

 Inspektorzy pracy prowadzili także 
działania prewencyjne polegające na 
organizowaniu spotkań z pracodawcami i 
prowadzeniu szkoleń w tym zakresie. 
Prowadzona była także kampania o 
nazwie „Promocja standardów bhp”. 
Polegała ona na przekazywaniu 
pracodawcom broszur i ulotek 
dotyczących problemu oceny ryzyka 
zawodowego oraz prowadzeniu porad 
prawnych i technicznych. 

Wzmożony nadzór w zakładach różnych 
branż charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych. 

W roku 2010 wzmożonym 
nadzorem objętych zostało 4 zakłady, w 
których zatrudnionych było łącznie 4.205 
pracowników. Były to następujące zakłady 
pracy: „Celsa” Huta Ostrowiec Spółka z 
o.o.; „Delfo” Polska S.A. Zakład w 
Kielcach; „Man Star Truck & Buses Spółka 
z o.o. w Starachowicach; Kopalnie i 
Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w 
Grzybowie. W zakładach tych w 
warunkach zagrożenia zadania swoje 
wykonywało 2.013 pracowników (47,9% 
zatrudnionych), w tym najwięcej, bo 1.485 
(33,6% ogółu zatrudnionych), 
zatrudnionych było w warunkach 
zagrożenia czynnikami związanymi ze 
środowiskiem pracy (hałas, pyły 
zwłókniające, mikroklimat gorący).  

Przeprowadzone kontrole 
wykazały, że do najczęściej 
powtarzających się nieprawidłowości – 
oprócz zagrożeń związanych ze 
środowiskiem pracy – należy zaliczyć: 
niewłaściwy stan techniczny maszyn i 
urządzeń, niewłaściwą organizację pracy i 
niewłaściwe wyposażenie techniczne 
stanowisk pracy, niestosowanie przez 
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pracowników ochron osobistych oraz 
niewłaściwy stan techniczny obiektów i 
pomieszczeń pracy, jak również brak ładu i 
porządku w miejscach pracy. Przyczynami 
wykazanych nieprawidłowości było: 
lekceważenie zagrożeń i 
nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad 
bhp, jak również brak dostatecznego 
nadzoru nad wykonywaniem prac 
niebezpiecznych przez kadrę nadzorczą.  

Działania Inspekcji Pracy 
doprowadziły do wyeliminowania w 
wymienionych zakładach zagrożeń dla 
1670 pracowników, czyli dla 83,0% 
zatrudnionych w warunkach 
niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia. Z 
analizy wypadkowości w tych zakładach 
wynika, że nie stwierdzono wypadków 
śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych – 
wszystkie wypadki - w liczbie 148 
zakwalifikowano, jako lekkie obrażenia 
ciała. Zadania nadzorcze nad warunkami 
pracy w tych zakładach pełniły  dobrze 
zorganizowane służby bhp. 

Działania nadzorczo-prewencyjne w 
budownictwie w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy na placach budów oraz przy 
budowie i remoncie dróg i autostrad. 

W roku 2010 inspektorzy pracy 
przeprowadzili 139 kontroli na terenach 66 
budów. Prace budowlane wykonywało 
1442 osoby zatrudnione przez 121 
przedsiębiorstwa budowlane. 

Podczas prowadzonych kontroli, 
inspektorzy pracy skupili się przede 
wszystkim na tak istotnych dla 
bezpieczeństwa zagadnieniach, jak: 
przygotowanie pracowników do pracy 
(uprawnienia, badania lekarskie i 
szkolenia bhp); organizacja prowadzonych 
prac budowlanych; zapewnienie 
pracownikom i stosowanie przez nich 
środków ochrony indywidualnej i 
zbiorowej; odpowiednie przygotowanie 
maszyn i urządzeń budowlanych oraz 
prawidłowa ich eksploatacji; zapewnienie 
pracującym odpowiedniego zaplecza 
higieniczno-sanitarnego. 

Czynności kontrolne wykazały 
szereg nieprawidłowości na większości 
budów (61,0%). Dotyczyły one przede 
wszystkim: prowadzenia prac 
budowlanych na wysokości (61,0%). 
Wyrażało się to: brakiem lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem stanowisk pracy na 
wysokości, brakiem lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem otworów 
technologicznych, niewłaściwym dojściem 
do stanowisk pracy. Inne 
nieprawidłowości, to: niewłaściwy stan 
techniczny rusztowań (52,0% budów), 
niewłaściwy stan techniczny instalacji i 
urządzeń elektrycznych (61% budów); 
brak lub nie stosowanie przez 
pracowników środków ochrony 
indywidualnej (33,0% budów) oraz brak 
lub niewłaściwy stan pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych (48,0% budów). 
Większość nieprawidłowości stwierdzona 
została w małych firmach budowlanych. 

Stan warunków i bezpieczeństwa 
pracy na placach budów zasadniczo nie 
zmienił się w stosunku do poprzednich 
okresów sprawozdawczych, a nawet w 
niektórych obszarach działalności uległ 
pogorszeniu. Dotyczy to w szczególności: 
wykonywania prac na wysokości, 
eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektrycznych, czy prowadzenia robót 
ziemnych. Dlatego też zachodzi potrzeba 
dalszej intensyfikacji kontroli zakładów 
budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

Ujawnione nieprawidłowości 
wynikały przede wszystkim ze 
specyficznego dla budownictwa szybkiego 
tempa prowadzenia prac budowlanych; 
nieuwzględnienia w harmonogramach 
wykonywanych robót budowlanych prac 
zabezpieczających; lekceważenia 
krótkotrwałych zagrożeń, a także 
ograniczania nakładów na bezpieczeństwo 
pracy (minimalizacja kosztów) i często 
niskiego poziomu wiedzy pracodawców i 
pracowników w zakresie przepisów bhp. 
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Podstawowe grupy 
nieprawidłowości 

liczba placów budowy,  
na których stwierdzono 

nieprawidłowości 

odsetek 
kontrolowanych 

budów 

B
h

p
 n

a 
p
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u

d
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w
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niewłaściwy stan techniczny i 
eksploatacja rusztowań 

34 52 % 

stanowiska pracy na wysokości bez 
wymaganych zabezpieczeń 

40 61 % 

brak lub niestosowanie przez 
pracowników środków ochrony 
indywidualnej 

22 33 % 

niewłaściwy stan techniczny i 
eksploatacja instalacji i urządzeń elektr. 

40 61 % 

nieprawidłowości w prowadzeniu robót 
ziemnych, w tym w wykopach 

16 24 % 

prowadzenie prac budowlanych bez 
instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót 

33 50 % 

brak lub niewłaściwy stan pomieszczeń 
higieniczno - sanitarnych 

32 48 % 

 

Dla wyeliminowania stanów 
faktycznych sprzecznych z przepisami 
prawa, inspektorzy pracy zastosowali 
następujące środki prawne: wydali 734 
decyzje, w tym 78 wstrzymujących 
prowadzenie prac, których kontynuowanie 
zagrażało bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
świadczących pracę. Bezpośrednie 
zagrożenia dotyczyły 294 pracowników i 
wyrażały się w: nieprawidłowej 
eksploatacji rusztowań; niezabezpieczeniu 
stanowisk pracy na wysokości przed 
upadkiem pracownika z wysokości; braku 
środków ochrony indywidualnej; braku 
właściwego zabezpieczenia stanowisk 
pracy w wykopach. Inspektorzy pracy 
wydali także 30 decyzji skierowania 51 
pracowników do innych prac (brak 
wymaganych uprawnień, brak badań 
lekarskich stwierdzających brak 
przeciwwskazań do wykonywania 
powierzonych prac). Wydano także 18 
decyzji nakazujących wstrzymanie 
eksploatacji maszyn i urządzeń 
stwarzających zagrożenie życia i zdrowia 
pracowników (11 rusztowań i 5 maszyn i 
urządzeń). 

Dla zlikwidowania innych niż 
wymienione wyżej nieprawidłowości, 
inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 34 wnioski w wystąpieniach. 
Dotyczyły one: właściwej organizacji pracy 
oraz przygotowania pracowników do 
bezpiecznego wykonywania powierzonych 
prac. 

W wyniku przeprowadzenia 
kilkukrotnych kontroli – w niektórych 
zakładach budowlanych – i braku 
znaczącej poprawy warunków i stanu bhp, 
inspektorzy pracy skierowali do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 5 wniosków o 
podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. 

Za stwierdzone nieprawidłowości 
mające znamiona wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika, inspektorzy pracy 
ukarali mandatami 52 osoby 
odpowiedzialne na łączną kwotę – 62.000 
zł oraz zastosowali 3 środki 
wychowawcze. 

Poprzez zrealizowanie części 
wydanych środków prawnych (decyzji i 
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wniosków w wystąpieniach), uzyskano 
poprawę stwierdzonych w czasie kontroli 
nieprawidłowych warunków i 
bezpieczeństwa pracy. Miedzy innymi: 
zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla 
zdrowia i życia 294 pracowników (78 
decyzji – wszystkie stwierdzone 
przypadki); wyeliminowano wszystkie 
przypadki eksploatacji maszyn i urządzeń 
stwarzających bezpośrednie zagrożeń dla 
życia i zdrowia 44 pracowników; 
wyeliminowano stan zagrożeń 
zawodowych i wypadkowych dla 131 
pracowników wykonujących pracę na źle 
zmontowanych rusztowaniach. Ogółem 
poprawie uległ stan warunków i 
bezpieczeństwa pracy dla 877 
pracowników na 1.442 zatrudnione osoby 
(60,8%). Tak więc efekty 
przeprowadzonych kontroli w sposób 
znaczący doprowadziły do poprawy 
warunków i stanu bezpieczeństwa pracy 
zatrudnionych na placach budów. 

Dla poprawy stanu przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w budownictwie Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Kielcach podejmował szereg 
działań prewencyjnych i promocyjnych. 
Polegały one między innymi na: 
kierowaniu do zakładów budowlanych 
pism prewencyjnych informujących o 
zaistniałych w budownictwie wypadkach 
przy pracy i wskazywaniu ich 
zasadniczych przyczyn i okoliczności oraz 
na podejmowaniu działań eliminujących te 
przyczyny; organizowano konkursy 
„Bezpieczna budowa” oraz prowadzono 
kampanie o nazwie: „Kampania 
informacyjno-promocyjna w budownictwie” 
oraz „Bezpieczeństwo pracy w 
budownictwie – upadki, poślizgnięcia”, 
jako odrębne zadania ujęte w działalności 
prewencyjnej na rok 2010. 

Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzonych zostało - 88 kontroli w 
zakładach zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, w tym: w zakładach 
posiadających status zakładu pracy 

chronionej – 19 kontroli; w zakładach 
ubiegających się o nadanie statusu 
zakładu pracy chronionej – 4 kontrole; w 
zakładach nie posiadających statusu 
zakładu pracy chronionej i nie 
ubiegających się o jego nadanie, a 
przystosowujących stanowiska pracy dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych – 49 
kontroli; w zakładach posiadających status 
zakładu pracy chronionej tworzących 
nowe oddziały lub inne jednostki 
organizacyjne (rozszerzenie statusu) – 12 
kontroli; w zakładach posiadających status 
zakładu pracy chronionej 
przystosowujących nowe stanowiska pracy 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 2 
kontrole oraz w zakładach posiadających 
status zakładu aktywności zawodowej – 2 
kontrole. 

Z analizy ustaleń kontroli 
przeprowadzonych w wymienionych wyżej 
zakładach wynika, że w roku 2010 
nastąpiła znaczna poprawa w zakresie 
stanu warunków i bezpieczeństwa pracy w 
zakładach zatrudniających osoby 
niepełnosprawne w porównaniu z rokiem 
2009. Nieprawidłowości w tym 
przedmiocie wystąpiły zasadniczo w 
zakładach posiadających status zakładu 
pracy chronionej. Dotyczyły one przede 
wszystkim: stanu maszyn i urządzeń 
technicznych, obiektów i pomieszczeń 
pracy, urządzeń energetycznych, 
organizacji służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Nie były to jednak 
nieprawidłowości skutkujące 
bezpośrednimi zagrożeniami dla zdrowia i 
życia pracowników. Należy także 
stwierdzić, że w wymienionych zakładach 
odnotowano istotną poprawę w 
przestrzeganiu przepisów prawa pracy, a 
dotyczyło to: nawiązywania i 
rozwiązywania stosunków pracy, 
realizowania urlopów wypoczynkowych, 
czasu pracy i wypłaty wynagrodzeń za 
pracę oraz innych świadczeń 
pracowniczych. W innych zakładach 
zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
nieprawidłowości w przestrzeganiu 
przepisów ustawodawstwa pracy były 
nieznaczne. 
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Dla wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości, inspektorzy pracy 
wydali: 221 decyzji, w tym 8 dotyczyło 
wstrzymania prac i 5 wstrzymania 
eksploatacji maszyn. Dla zlikwidowania 
innych uchybień, inspektorzy pracy 
skierowali do pracodawców 59 wniosków 
pokontrolnych. 

Za stwierdzone nieprawidłowości 
mające charakter wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika – 7 osób 
odpowiedzialnych ukarano mandatami w 
łącznej kwocie – 9.000 zł; skierowano 1 
wniosek do sądu o ukaranie i 
zastosowano 1 środek wychowawczy. 

Podsumowując, należy pozytywnie 
ocenić działalność pracodawców w 
przedmiocie ich starań o prawidłowe 
warunki i stan bezpieczeństwa pracy 
związany z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych. 

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w 
placówkach handlowych. 

W okresie sprawozdawczym – w 
przedmiocie przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa pracy - 
przeprowadzonych zostało 28 kontroli w 
placówkach handlu detalicznego, w tym 3 
kontrole w placówkach wielko 
powierzchniowych (Kaufland – Busko-
Zdrój, Lidl Ostrowiec Św., i Tesco Polska 
Ostrowiec Św.). W wymienionych 
placówkach zatrudnionych było łącznie 
719 pracowników, w tym 552 kobiety.  

We wszystkich tego typu zakładach 
handlowych stwierdzono różnego rodzaju 
nieprawidłowości. Polegały one 
zasadniczo na: nieprawidłowym 
prowadzeniu dokumentacji osobowej, 
braku aktualizacji treści umów o pracę, 
braku w świadectwach pracy wszystkich 
niezbędnych danych, braku zapewnienia 
wymaganego odpoczynku dobowego i 
tygodniowego, nie naliczeniu i 

maszyny i urządzenia techniczne

obiekty i pomieszczenia pracyt

urządzenia i instalacje energetyczne

organizacja służb bhp, ocena ryzyka

przygotowanie do pracy

stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne

16,36%

15,76%

14,55%

10,30%

10,30%

9,09%

Wykres 12. Zakłady pracy chronionej – nieprawidłowości (w %) 
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niewypłaceniu wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe, zaległościach urlopowych, 
braku wymaganych danych dotyczących 
systemu czasu pracy, nierzetelnym 
prowadzeniu ewidencji czasu pracy, braku 
badań lekarskich i szkoleń dotyczących 
bhp,, nieprzestrzeganiu norm ręcznego 
przenoszenia ciężarów przez kobiety, 
niewłaściwym eksploatowaniu instalacji 
energetycznych oraz niewłaściwym 
składowaniu i magazynowania towarów. 

  Przyczyny naruszenia przepisów 
ochrony pracy wyrażały się między innymi: 
w niedostatecznej znajomości przepisów 
prawa, w tym z zakresu bhp; w braku 
koordynacji działań nadzorczych pomiędzy 
osobami kierującymi pracownikami z 
różnych działów; w braku właściwego 
nadzoru ze strony pracodawcy nad 
warunkami pracy, w poszukiwaniu 
oszczędności finansowych poprzez 
ograniczenie wydatków na utrzymanie i 
poprawę warunków i bezpieczeństwa 
pracy. 

Dla wyeliminowania stwierdzonych 
naruszeń prawa, inspektorzy pracy wydali: 
121 decyzji, z których 116 do końca 
okresu sprawozdawczego zostało 
wykonanych; 148 wniosków zawartych w 
wystąpieniach, z których do końca 2010 
roku wykonano 130. 

Za nieprawidłowości mające 
znamiona wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika, inspektorzy pracy ukarali 
mandatami 2 osoby na łączną kwotę 2.100 
zł oraz zastosowali 5 środków 
wychowawczych. 

Stwierdzić należy, że w 
wymienionych wyżej placówkach nastąpiła 
znaczna poprawa, szczególnie w zakresie 
przestrzegania przepisów o dźwiganiu i 
przenoszeniu ciężarów przez kobiety oraz 
w przestrzeganiu przepisów o czasie 
pracy. 

 

Przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń pracowniczych. 

W roku 2010 w przedmiocie 
ochrony wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy przeprowadzono 61 kontroli u 59 
pracodawców. W zakładach tych 
zatrudnionych było łącznie 5.260 osób. 
Najwięcej pracowników objętych kontrolą, 
bo 3.212 (61,1%) zatrudnionych było w 
zakładach o zatrudnieniu od 50 do 249 
osób. 

Kontrole przeprowadzono w 
zakładach należących do następujących 
sektorów gospodarki narodowej: 
przetwórstwo przemysłowe – 19 kontroli 
(31,1%), budownictwo – 12 kontroli 
(19,7%), handel i naprawy – 8 kontroli 
(31,1%), transport i gospodarka 
magazynowa – 6 kontroli (9,8%). 

Większość tych kontroli 
spowodowana była wnoszonymi skargami 
pracowniczymi lub byłych pracowników 
zatrudniona w tych zakładach (30,0% 
kontroli).  
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W dalszym ciągu niepokoją 
ustalenia dokonane w przedmiocie 
prawidłowości wypłaty pracownikom 
należnego wynagrodzenia za pracę i 
innych świadczeń. Nieprawidłowości w 
tym zakresie u 46 pracodawców na 59 
skontrolowanych (78,0%). Zjawiskiem 
negatywnym była wysoka skala 
nieprawidłowości polegająca na 
niewypłacaniu lub zaniżaniu wynagrodzeń 
za pracę oraz opóźnień w jego wypłacie. 
Stanowiły one blisko 66,0% ogólnej liczby 
naruszeń przepisów w zakresie badanej 
problematyki. Dalsze nieprawidłowości 
polegały na niewłaściwym obliczaniu i 
wypłacaniu wynagrodzeń za urlopy 
wypoczynkowe i ekwiwalentów za urlopy 
(ponad 14,0% naruszeń prawa). 
Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły 
2.689 pracowników, czyli 51,1% objętych 
kontrolą. Dla porównania w roku 2009 
naruszenie przepisów o ochronie 
wynagrodzenia za pracę dotyczyło 4.099 

pracowników, czyli 34,0% objętych 
kontrolą. 

Do zasadniczych przyczyn 
naruszeń przepisów w dziedzinie ochrony 
wynagrodzenia za pracę należy zaliczyć: 
brak środków finansowych, błędne 
obliczanie świadczeń spowodowane 
nieznajomością przepisów lub ich błędną 
interpretacją oraz niewłaściwe sposoby 
obliczania świadczeń. 

Dla wyegzekwowania wynagrodzeń 
i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, inspektorzy pracy wydali 
335 decyzji płacowych zobowiązujących 
pracodawców do wypłaty wyliczonych i 
należnych świadczeń na łączną kwotę – 
5.371.805 zł. Wydane decyzje dotyczyły 
4.972 pracowników. W sprawach wypłaty 
świadczeń wydano także – 1.292 wnioski 
pokontrolne. 

Na skutek działań inspektorów 
pracy, jeszcze w czasie trwania kontroli 
pracodawcy wypłacili dla 422 pracowników 

Wykres 13. Wymnagrodzenia  – nieprawidłowości (w %) 
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świadczenia w kwocie – 316.444 zł. 
Większość tej kwoty bo 259.814 zł (82,1%) 
stanowiły wynagrodzenia za pracę. 
Natomiast na skutek zrealizowania 25 
decyzji płacowych na 335 wydanych, 
wypłacono pracownikom należne im 
świadczenia na kwotę – 890.914 zł. 
Dotyczyło to 629 pracowników. W wyniku 
zrealizowania 78 wniosków w 
wystąpieniach pokontrolnych wypłacono 
dla 2.375 pracowników świadczenia 
pracownicze na kwotę – 197.289 zł. Zatem 
na skutek działań inspektorów pracy, 
łączna kwota wypłaconych świadczeń z 
tytułu stosunku pracy – do końca okresu 
sprawozdawczego - wynosiła – 1.404.647 
zł i dotyczyła 3.426 pracowników. 

Reasumując ten wątek zagadnienia 
stwierdzić należy, że przestrzeganie 
przepisów o wypłacie wynagrodzeń i 
innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy jest nadal 
niezadowalające. Co prawda w roku 2010 
zmniejszył się odsetek pracodawców u 
których stwierdzono przypadki naruszenia 
prawa pracy w dziedzinie ochrony 
wynagrodzenia za pracę z 92,1% w roku 
2009 do 78,0% w roku 2010, jednakże w 
roku sprawozdawczym zwiększył się 
odsetek pracowników, którym nie 
wypłacano w sposób zgodny z przepisami 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. W roku 
2009 wynosił on 34,0%, a w roku 2010 – 
51,1% pracowników objętych kontrolą.  

W związku z powyższym istnieje 
dalsza konieczność kontynuowania 
kontroli w przedmiocie przestrzegania 
przepisów o ochronie wynagrodzenia za 
pracę. 

Przestrzeganie przepisów o czasie pracy.  

W roku 2010 przeprowadzono 41 
kontroli w zakładach różnych branż w 
przedmiocie przestrzegania przepisów o 
czasie pracy. Zakłady te zatrudniały 
2.534 pracowników.  

Zdecydowaną większość kontroli, 
bo 29, czyli (70,7%) przeprowadzono w 
zakładach małych i średnich, a więc 
zatrudniających od 1 do 49 pracowników. 
W większości przypadków kontrole w tych 
zakładach spowodowane były wniesionymi 
skargami pracowników. Zakłady te 
funkcjonowały głównie w sektorach: 
przetwórstwa przemysłowego (9 kontroli), 
edukacji (4 kontrole) oraz w firmach 
budowlanych (2 kontrole).  
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Zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu
w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 129 § 1 Kp)

Nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy ,nierzetelne
prowadzenie ewidencji

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub
obwieszczeniu systemów czasu pracy

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub
obwieszczeniu okresów rozliczeniowych

Nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy
,nieprowadzenie ewidencji czasu pracy

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub
obwieszczeniu rozkładów czasu pracy

22,4%

13,8%

12,1%

11,2%

10,3%

9,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Handel hurtowy i detaliczny

Przetwórstwo przemysłowe

Edukacja

Zakwaterowanie i usługi gast.

Budownictwo

46%

22%

10%

5%

5%

Wykres 14. Czas pracy – nieprawidłowości (w %) 

Wykres 15.  Nieprawidłowości - główne branże. (w %) 
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Podobnie, jak w latach poprzednich 
stwierdzono szereg nieprawidłowości w 
przestrzeganiu przepisów o czasie pracy. 
Różnego rodzaju nieprawidłowości 
stwierdzono w 34 zakładach pracy, tj. w 
83,0% objętych kontrolą.  Dotyczyły one w 
szczególności: braku ewidencji czasu 
pracy lub nierzetelności jej prowadzenia; 
nieokreślania w aktach prawa 
wewnętrznego lub obwieszczeniach 
systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych; zatrudniania 
pracowników ponad obowiązujące normy 
czasu pracy i ponad przeciętnie 
tygodniową normę czasu pracy; 
zatrudniania pracowników ponad 
dopuszczalną liczbę godzin 
nadliczbowych; braku rekompensaty pracy 
w niedzielę lub święto innym dniem 
wolnym od pracy; braku zapewnienia 
pracownikom wypoczynku dobowego bądź 
tygodniowego; naruszania zasady 
udzielania, co najmniej raz na 4 tygodnie 
niedzieli wolnej od pracy.  

Do zasadniczych przyczyn 
stwierdzonych nieprawidłowości należy 
zaliczyć: nierzetelność wykonywania 
zadań przez służby personalne, niezgodne 
z przepisami zapisy w regulaminach pracy 
dotyczących czasu pracy, brak regulacji 
dotyczących systemów, rozkładów czasu 
pracy, czy też okresów rozliczeniowych 
czasu pracy, jak również skomplikowane 
sposoby rozliczania czasu pracy. 

Nieprzestrzeganie przepisów o 
czasie pracy, a w szczególności 
nieprowadzenie lub nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy ma 
bezpośredni wpływ na zaniżanie 
wynagrodzeń za pracę, natomiast brak 
odpowiedniego wypoczynku lub 
zatrudnianie pracowników ponad 
dopuszczalne normy czasu pracy 
powoduje negatywne skutki dla ich 
zdrowia (zmęczenie, brak należytej 
koncentracji, psychika) i może być 
przyczyna wypadków przy pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości 
mające charakter powtarzalny - w 
stosunku do poprzednich okresów 
sprawozdawczych - uzasadniają 
konieczność kontynuowania kontroli 
przedmiotowych zagadnień w następnych 
latach. 

Dla zlikwidowania nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów o 
czasie pracy, inspektorzy pracy wydali 199 
decyzji, które zobowiązywały 
pracodawców do poprawy warunków i 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
1848 pracowników (73,0% objętych 
kontrolami) oraz skierowali do 
pracodawców 197 wniosków 
pokontrolnych, które dotyczyły 2.534 
pracowników, a więc wszystkich objętych 
kontrolami. 

Wobec 22 osób odpowiedzialnych 
za naruszenie przepisów o czasie pracy, 
inspektorzy pracy zastosowali środki 
represyjne polegające na: ukaraniu 
mandatami 14 osób na łączną kwotę – 
19.300 zł; skierowanie 1 wniosku do sądu 
o ukaranie oraz zastosowanie 7 środków 
wychowawczych. 

Przedmiotem wnikliwych badań 
była także prawidłowość stosowania 
przepisów o czasie pracy kierowców. 
Kontroli w tym zakresie przeprowadzono 
21. Większość z nich przeprowadzono w 
zakładach małych i średnich (od 1 do 49 
zatrudnionych), które prowadziły 
następującą działalność: międzynarodowy 
transport drogowy rzeczy (12 kontroli), 
krajowy transport drogowy rzeczy (8 
kontroli), międzynarodowy przewóz osób 
(1 kontrola). W kontrolowanych zakładach 
zatrudnionych było łącznie – 841 
pracowników, a kontrolami objęto 188 
kierowców. 

 Inspektorzy pracy skontrolowali 
9.523 dni pracy kierowców w krajowym 
zarobkowym przewozie rzeczy, 16.895 dni 
pracy kierowców w międzynarodowym 
zarobkowym przewozie rzeczy oraz 885 
dni pracy kierowców w międzynarodowym 
zarobkowym przewozie osób.  
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W sumie skontrolowano 27.273 dni pracy 
kierowców. 

Oprócz nieprawidłowości 
ujawnionych w zakresie przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w różnych 
branżach - które należy także odnieść do 
kierowców - stwierdzono w tej grupie 
pracowniczej przede wszystkim: 
przekroczenia dziennego limitu jazdy 
kierowców, skracanie czasu odpoczynku 
dobowego, brak staranności kierowców w 
zakresie obsługi urządzeń rejestrujących 
poszczególne rodzaje aktywności; brak 
należytej staranności kierowców w 
zakresie uzyskiwania wydruków z 
tachografów cyfrowych w dniu wykonania 
przewozu drogowego; brak należytej 
staranności kierowców w zakresie 
odpowiedniego ręcznego opisania 
analogowych wykresówek tachografu; 
brak należytego nadzoru ze strony 
pracodawców nad wykonywaniem 
powyższych prac oraz brak dostatecznej 
znajomości przepisów dotyczących czasu 
pracy kierowców. 

Najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzono w zakładach zatrudniających 
do 10 pracowników. Dotyczyły one 
naruszeń z zakresu czasu jazdy, przerw i 
odpoczynków kierowców. Naruszenia te 
mają z reguły negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stąd 
też kontynuowanie kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
kierowców, jest w dalszym ciągu nakazem 
chwili. 

W wyniku stwierdzonych naruszeń 
prawa – w omawianym przedmiocie – 
inspektorzy pracy wydali 20 decyzji 
nakładających na osoby odpowiedzialne 
kary pieniężne na łączną kwotę – 77.750 
zł. Do zakończenia okresu 
sprawozdawczego, pracodawcy wpłacili 
kwotę – 59.250 zł, co stanowi 76,2% 
nałożonej kary. 

Dla wzmocnienia efektów 
prowadzonych kontroli w powyższym 
przedmiocie, przeprowadzono także 
kampanię prewencyjną pod nazwą „Czas 

pracy, a wypadki drogowe”. Miała ona na 
celu uświadomienie pracodawcom i 
pracownikom konieczności przestrzegania 
przepisów o czasie pracy kierowców. 
Objęła ona swym działaniem 113 
podmiotów głownie pracodawców i 
pracowników (76,1% podmiotów objętych 
kampanią). Kampania wyrażała się: w 
szkoleniach pracodawców w zakresie 
przepisów o czasie pracy kierowców; w 
szkoleniach z zakresu okoliczności i 
przyczyn wypadków komunikacyjnych; w 
omawianiu psychospołecznych czynników 
ryzyka w pracy kierowców; w szkoleniach 
ze sposobów rozliczania czasu pracy 
kierowców oraz w zarządzaniu 
bezpieczeństwem pracy w firmach 
transportowych i spedycyjnych. W 
szkoleniach udział wzięły także podmioty 
zainteresowane problematyką ochrony 
pracy (Komenda Wojewódzka Policji, 
Wojewódzka Inspekcja Transportu 
Drogowego, Wojewódzki Ośrodek 
medycyny Pracy, Polska Izba 
Gospodarcza Transportu 
Samochodowego i Spedycji). Prowadzoną 
kampanią zainteresowane były także 
miejscowe media.  

Do innych działań prewencyjnych w 
omawianym przedmiocie należy zaliczyć 
między innymi: spotkanie z kierownictwem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z 
Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. 

Przeprowadzona kampania 
prewencyjna bardzo dobrze promowała 
działania Państwowej Inspekcji Pracy w 
zakresie popularyzacji problemów 
wypadków komunikacyjnych związanych z 
nieprzestrzeganiem przepisów o czasie 
pracy kierowców. 

Zachowanie wymogów 
przekazanych podczas działań 
promocyjno-prewencyjnych, powinno 
zaowocować pozytywnym wpływem na 
poprawę bezpieczeństwa pracy 
kierowców, a tym samym bezpieczeństwa 
komunikacyjnego w kraju. 

 



Sprawozdanie z działalności OIP Kielce za 2010 r. 

31 

 

 

Kontrola legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. 

W roku 2010 w zakresie legalności 
zatrudnienia i inne pracy zarobkowej 
przeprowadzono 770 kontroli u 739 
pracodawców, zatrudniających ogółem 
10.778 pracowników. 

W okresie sprawozdawczym 
stwierdzono szereg nieprawidłowości w 
zakresie realizacji przepisów dotyczących 
legalności zatrudniania i innej pracy 
zarobkowej. Dotyczyły one między innymi: 
nieterminowego zgłaszania  osób 
zatrudnionych do ubezpieczenia 
społecznego (34,6% liczby stwierdzonych 
uchybień), nieopłacania składek na 
Fundusz Pracy (22,5% stwierdzonych 
uchybień), braku potwierdzania na piśmie 
rodzaju i warunków zawartej z 
pracownikiem umowy (11,0% uchybień), 
zawarcia umowy cywilnoprawnej w 
warunkach, w których zgodnie z 
przepisami kodeksu pracy powinna być 
zawarta umowa o pracę (8,4% uchybień), 
niedopełnienia obowiązku opłacania 
składek na Fundusz Pracy (6,7% 
uchybień).  

 

 

 

Analizując wyniki 
przeprowadzonych w powyższym 
przedmiocie kontroli stwierdzić należy, że 
w stosunku do roku 2009 (przy zbliżonej 
liczbie przeprowadzonych kontroli i 
zbliżonej liczbie osób objętych kontrolami), 
odnotowano spadek nieprawidłowości w 
zakresie: braku potwierdzania na piśmie 
zawartych umów o pracę (o 35,0%), liczby 
zawartych umów cywilnoprawnych w 
sytuacjach, gdy powinna być zawarta 
umowa o pracę (o 56,0%) oraz liczby 
przypadków zgłoszenia pracowników do 
ubezpieczenia społecznego, bez 
zachowania obowiązujących terminów (o 
połowę).  

Do zasadniczych przyczyn 
stwierdzonych nieprawidłowości należy 
zaliczyć: trudności finansowe związane z 
obciążeniami wynikającymi z zatrudnienia 
pracowników, nieznajomość przepisów 
prawa, zawieranie z osobami fizycznymi 
umów o dzieło z uwagi na brak obowiązku 
- przy tego rodzaju umowach - 
odprowadzania składek do ZUS, 
zawieranie umów cywilnoprawnych z 
uwagi na mniejsze wymagania w stosunku 
do świadczących pracę (brak obowiązku 
wypłacania minimalnego wynagrodzenia 
oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wyposażania pracowników 
w odzież roboczą itp.). Podobne 
nieprawidłowości stwierdzono także w 
roku 2009. 
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Wykres 16. Nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia - wnioski 

 

 

 

Dla wyeliminowania stwierdzonych 
naruszeń prawa, inspektorzy pracy wydali 
509 wniosków pokontrolnych, z czego do 
końca okresu sprawozdawczego 
zrealizowano 285, czyli 56,0% wydanych. 
Wnioski dotyczyły 4.584 pracowników, 
czyli 42,5% zatrudnionych w 
kontrolowanych zakładach. 

Za stwierdzone nieprawidłowości 
mające znamiona wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika, inspektorzy pracy 
zastosowali następujące środki represji: 
31 osób ukarano mandatami na łączną 
kwotę – 41.200 zł; skierowano do sądów 
48 wniosków o ukaranie oraz wydano 128 
środków wychowawczych. Do organów 
prokuratury skierowano także 9 
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko prawom 
pracowniczym (utrudnianie wykonywania 
czynności służbowych osobie uprawnionej 
do kontroli w zakresie inspekcji pracy). 

 

W wyniku działań podjętych przez 
inspektorów pracy, zalegalizowano 
zatrudnienie dla 606 osób (potwierdzenie 
na piśmie rodzaju i warunków zawartej z 
pracownikiem umowy o pracę, zawarcie 
umowy o pracę, zgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego); opłacono 
zalegle składki na Fundusz Pracy dla 
1.635 osób na łączną kwotę – 293.813,00 
zł; opłacono zaległe składki na 
ubezpieczenie społeczne dla 418 osób na 
łączną kwotę – 145.657,00 zł. 

Pomimo zmniejszenia liczby 
uchybień w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego, zachodzi 
dalsza potrzeba prowadzenia czynności 
kontrolnych w przedmiocie legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzonych zostało także 44 
kontrole u 43 pracodawców w zakresie 
legalności zatrudnienia cudzoziemców. 
Zakłady, w których przeprowadzono 
kontrole zatrudniały łącznie – 7.255 osób. 
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Nieterminowe zgłoszenie osoby zatrudnionej do
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W przedmiocie zatrudnienia 
cudzoziemców, inspektorzy pracy w roku 
2010 ujawnili, iż 49 cudzoziemców, tj. 
18,4% objętych kontrolami, nielegalnie 
wykonywało swoją pracę na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku 
działań inspektorów pracy: 30 
cudzoziemcom Wojewodowie 
świętokrzyski i małopolski cofnęli 
pozwolenie na pracę; 7 cudzoziemców 
zatrzymała Straż Graniczna, a w stosunku 
do 7-miu, Komendant Placówki Straży 
Granicznej wydał decyzję o zobowiązaniu 
ich do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnych 
przypadków nie stwierdzono w roku 2009. 

W wyniku stwierdzonych naruszeń 
prawa, inspektorzy pracy wydali 15 decyzji 
ogółem oraz 61 wniosków pokontrolnych, 
z czego większość, bo 73,8% zostało 
zrealizowanych do końca okresu 
sprawozdawczego. Za uchybienia mające 
charakter wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika: 3 osoby ukarano mandatami 
na kwotę 3.800 zł; skierowano do sądów 5 
wniosków o ukaranie i zastosowano 2 
środki wychowawcze.  

Skargi i wnioski oraz poradnictwo prawne i 
techniczne. 

W roku 2010 do Okręgowego 
Inspektoratu pracy wniesionych zostało – 
1.114 skarg, przy czym Okręg kielecki 
właściwy był do rozpatrzenia – 1.008 
skarg (77 przekazano do innych instytucji 
zgodnie z właściwością, a 29 zostało 
wycofanych). Z powyższego wynika, że w 
roku sprawozdawczym zwiększyła się 
liczba skarg do rozpatrzenia o 156 w 
porównaniu z rokiem 2009, czyli o 18,3% 
(w 2009 – 852). 

Najwięcej skarg, podobnie, jak w 
poprzednim okresie wniesionych zostało 
przez aktualnie zatrudnionych 
pracowników lub byłych pracowników 
(69,5%), następnie przez organizacje 
związkowe (3,1%) W dalszym ciągu 
przedmiotem skarg było przede wszystkim 
niewypłacanie wynagrodzeń za pracę i 
innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy (61,1% ogółu skarg). W 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nastąpił spadek tego 
rodzaju skarg o 7,0%. Zarzuty zawarte w 
tych skargach dotyczyły w szczególności: 
niewypłacania wynagrodzeń za pracę oraz 
za pracę w godzinach nadliczbowych, 
nieterminowego wypłacania wynagrodzeń, 
niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Drugą, co do liczebności grupą 
zarzutów zawartych w skargach były 
problemy dotyczące nawiązywania i 
rozwiązywania stosunku pracy (33,3% 
skarg). W porównaniu z rokiem 2009, 
nastąpił ich niewielki wzrost. Zarzuty 
dotyczyły w szczególności braku 
potwierdzenia na piśmie umowy o pracę, 
niewydania świadectwa pracy, 
niezgodności umowy o pracę z 
charakterem świadczonej pracy. 

Wiele skarg poruszało problemy 
dotyczące niewłaściwych warunków oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
istniejących w zakładach pracy (27,8% 
ogółu skarg). W stosunku do okresu 
poprzedniego nastąpił niewielki wzrost 
tych problemów w złożonych skargach. 
Zarzuty dotyczyły w szczególności: 
niewłaściwego stanu technicznego 
obiektów i pomieszczeń pracy, braku 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 
braku wentylacji i niezapewnienia 
właściwej temperatury w pomieszczeniach 
pracy, braku szkoleń bhp i badań 
lekarskich, udzielania urlopów 
wypoczynkowych (5,4% skarg) i legalności 
zatrudnienia (5,3% skarg). Podobna 
struktura skarg dotyczyła także roku 2009. 

Skargi dotyczące nieprzestrzegania 
przepisów o czasie pracy były 
przedmiotem 239 skarg tj. 21,5% skarg 
wniesionych ogółem. Stanowi to 3,0% 
wzrost w stosunku do roku 2009. W tym 
zakresie zarzuty dotyczyły w 
szczególności: nierzetelnego prowadzenia 
ewidencji czasu pracy lub jej braku, 
zatrudniania pracowników ponad 
dopuszczalną normę dzienną i 
tygodniową. 
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Skargi dotyczące udzielania 
urlopów wypoczynkowych stanowiły 5,4% 
ogółu skarg, a skargi dotyczące legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 5,3% 
ogółu wniesionych skarg (59 skarg). W 
porównaniu z rokiem 2009 nastąpił ich 
nieznaczny spadek (73 skargi). 

Po rozpatrzeniu – do końca okresu 
sprawozdawczego - 955 wniesionych 
skarg, okazało się, że skarg zasadnych 
było – 31,8%, bezzasadnych – 48,2%, a 
częściowo zasadnych – 20,0%.

 

Wykres 17. Struktura tematyki skarg 

 

 

Reasumując stwierdzić należy, że 
w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost 
wniesionych do Okręgu skarg o około 
20,0% w stosunku do roku 2009. 
Przyczynami wnoszonych skarg była 
przede wszystkim: niewystarczająca 
znajomość prawa pracy przez 
pracodawców i w związku z tym 
popełnianie uchybień w jego stosowaniu; 
trudna sytuacja finansowa pracodawców i 
stąd problemy z pełnym i terminowym 
wypłacaniem świadczeń pracowniczych; 
świadome naruszanie praw pracowniczych 
poprzez między innymi nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

W roku sprawozdawczym, 
pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Kielcach udzielili w siedzibie 
Okręgu 27.961 porad, czyli o 12.478 
mniej niż w roku 2009 (spadek o 30,9%). 
Większość porad, bo 26.084 (93,3%), to 
poradnictwo prawne, a 1.877 to porady 
techniczne.  

Ponadto w czasie trwania 
kontroli, inspektorzy pracy udzielili łącznie 
19.316 porad, czyli mniej o 3.280 tj. o 
14,5% niż w roku 2009. Większość z tych 
porad dotyczyła problemów technicznych 
– 9.389 (48,6%), a następnie prawnych – 
8.606 (44,6%) i dotyczących legalności 
zatrudnienia – 1.321 (6,8%).  
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Najczęściej z poradnictwa 
prawnego i technicznego korzystali 
pracownicy (61,5% porad), a następnie 
pracodawcy (32,4% porad) i inne organy, 
w tym: związki zawodowe oraz osoby 
świadczący pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy (3,3% porad). 

W roku sprawozdawczym 
udzielono także 312 porad w formie 
pisemnej. Podobnie było w roku 2009. W 
tej formie udzielono 243 porady dla 
pracowników (77,9%), a następnie dla 
pracodawców – 60 porad (19,2%) i 
związków zawodowych – 9 odpowiedzi 
(2,9%).  

Porady prawne udzielane zarówno 
w siedzibie Okręgu, jak również przez 
inspektorów pracy podczas wykonywania 
czynności służbowych dotyczyły 
zasadniczo: nawiązania i rozwiązania 
stosunku pracy (58,2%), wydania 
świadectwa pracy lub jego skorygowania; 
przestrzegania przepisów o czasie pracy 
(13,6%), a w tym: pracy ponad ustaloną 
normę dobową i tygodniowa, rzetelności 
ewidencji czasu pracy: wynagrodzenia za 
pracę (12,6%), a w tym: problemy nie 
wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pracowniczych (odprawy, 
ekwiwalenty z różnych tytułów, dodatki do 
wynagrodzeń). 

Poradnictwo techniczne dotyczyło 
w szczególności: ochrony zdrowia 

pracowników (badania lekarskie), szkoleń 
w zakresie bhp oraz warunków i 
bezpieczeństwa pracy. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, 
chociaż w zmniejszonej liczbie, cieszyło 
się poradnictwo prawne z uwagi na jego 
nieodpłatność. Obserwuje się poprawę 
świadomości prawnej zarówno 
pracodawców, jak i pracowników, co do 
zadań ustawowych i uprawnień 
Państwowej Inspekcji Pracy. Pytania 
kierowane do Urzędu mają z reguły 
charakter problemowy. Z poradnictwa 
prawnego korzystają nie tylko strony 
stosunku pracy, ale także osoby 
zajmujące się zawodowo problematyką 
ochrony pracy takie jak: radcowie prawni, 
adwokaci, czy właściciele biur 
obrachunkowych. 

Z danych statystycznych wynika 
jednak, że  w okresie sprawozdawczym w 
stosunku do roku 2009 nastąpił spadek 
liczby porad udzielonych w siedzibie 
Okręgu o 30,9%, a porad udzielonych 
przez inspektorów pracy w czasie trwania 
kontroli – o 14,5%. Być może przyczyn 
tego stanu należy dopatrywać w tym, że 
wiele problemów na odcinku pracodawca - 
pracownik rozstrzyganych zostaje podczas 
kontroli prowadzonych przez inspektorów 
pracy lub w drodze wzajemnych 
porozumień. Także ma na to wpływ 
różnorodność prowadzonych działań 
prewencyjnych.
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III. Działalność prewencyjna. 
 

Dla wspierania działalności 
kontrolno-nadzorczej, Państwowa 
Inspekcja Pracy wprowadza coraz to nowe 
metody i formy realizowania swoich 
ustawowych zadań.  Oparte są one na 
sprawdzonych standardach działań 
państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Jednymi z nich jest szeroko rozumiana 
prewencja i promocja, jako ważne 
elementy działalności pozakontrolnej, 
promujące dobre nawyki w dziedzinie 
bezpieczeństwa pracy oraz mające istotny 
wpływ na poprawę świadomości 
organizatorów pracy oraz świadczących 
pracę w kierunku przestrzegania norm i 
zasad w obszarze zagadnień ochrony 
pracy. 

W szczególności działalność 
prewencyjna inspekcji pracy aktywizowana 
jest w tych sektorach gospodarki 
narodowej, gdzie występują największe 
nasilenia zagrożeń zawodowych. 
Prowadzi także odrębne projekty, 
programy i kampanie informacyjno-
edukacyjne adresowane do pracodawców, 
którzy zainteresowani są zapewnieniem 
swoim pracownikom bezpiecznych 
warunków pracy i właściwej ochrony 
zdrowia. 

W okresie sprawozdawczym, 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach 
realizował kampanie oraz programy 
informacyjno-prewencyjne, które miały na 
celu wspomaganie działalności kontrolno-
nadzorczej inspektorów pracy. Należały do 
nich: kampania informacyjno-prewencyjna 
w budownictwie; kampania prewencyjna: 
czas pracy, a wypadki drogowe; kampania 
informacyjna związana z wejściem w życie 
„Pakietu Antykryzysowego”; program 
prewencyjny dla małych firm w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem w małych 
zakładach, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy; program 
prewencyjno-informacyjny dla zakładów 
branży meblowej oraz firm produkujących 
wyroby z włókien poliestrowo-szklanych 
oraz działania wspomagające kontrole 

dotyczące wymagań zasadniczych i 
minimalnych. 

W tym samym czasie w 
Okręgowym Inspektoracie Pracy w 
Kielcach realizowane były programy 
edukacyjne, informacyjno-prewencyjne, 
informacyjno-promocyjne oraz konkursy 
promujące pożądane postawy w zakresie 
ochrony pracy, takie, jak: 

- program edukacyjny „Kultura 
Bezpieczeństwa”, 

- program informacyjno-promocyjny 
„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym”, 

- program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
PIP”, 

- oraz konkursy mające na celu 
zwiększenie wiedzy w dziedzinie 
stosowania dobrych praktyk w procesach 
pracy, które gwarantowałyby lub 
ograniczały zagrożenia zawodowe i 
wypadkowe  w środowisku pracy. 

I tak: 

Program edukacyjny: „Kultura 
bezpieczeństwa” 

Program realizowany był poprzez 
współpracę z 69 placówkami oświatowo-
wychowawczymi, a więc ze szkołami 
podstawowymi, ponadgimnazjalnymi i 
zawodowymi. Udział w programie wzięło 
159 nauczycieli i ponad 7 tysięcy 
uczniów. Przeprowadzono około 400 
lekcji dla ponad 1000 uczniów. 
Współpraca z kadrą nauczycielską i 
uczniami polegała przede wszystkim na: 
realizowaniu projektu „Moje wymarzone 
miejsce pracy” (szkolenie dla nauczycieli i 
uczniów, ocena i podsumowanie 
projektów); „Poznaj swój wybrany zawód” 
– program realizowany był w zawodowych 
szkołach budowlanych (doradztwo, 
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opracowanie kryteriów opisu i ocena prac 
uczniowskich); ochrony i bezpieczeństwa 
pracy (wymiana informacji z nauczycielami 
podczas targów i giełd pracy). Po 
zakończeniu programu 118 aktywnie 
zaangażowanych nauczycieli otrzymało 
potwierdzenie uczestnictwa w programie 
wydane przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

Na przykład: W ramach 
powyższego programu w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 w Starachowicach 
zorganizowano „Szkolny dzień bhp”. W 
czasie tego dnia zorganizowano stoisko 
informacyjno-promocyjne PIP i OHP; na 
którym wręczano wydawnictwa dotyczące 
ochrony pracy. Ponadto inspektor pracy 
przeprowadził lekcje dla młodzieży na 
temat ochrony pracy młodocianych i 
pracowników pełnoletnich, w których 
udział wzięło 118 uczniów. 

W Centrum Kształcenia dla 
Młodzieży i Dorosłych „AWANS” w 
Kielcach zorganizowano stoisko 
informacyjno-doradcze z udziałem 
przedstawicieli inspekcji pracy oraz firmy 
dostarczającej sprzęt ochrony 
indywidualnej i bhp. Zorganizowany został 
także pokaz ratownictwa medycznego przy 
współpracy ze Świętokrzyskim Centrum 
Ratownictwa Medycznego. 

W Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 
zorganizowano – przy współpracy z OHP i 
Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – 
stoiska doradztwa zawodowego; 
przedstawiono aktualne oferty pracy dla 
młodzieży i udzielano porad z zakresu 
prawa pracy. Zorganizowane zostało także 
spotkanie z około 100 uczniami na temat 
wybranych zagadnień z prawa pracy. 

Program „Kultura bezpieczeństwa” 
cieszył się olbrzymim zainteresowanie 
kadry pedagogicznej i uczniów. 
Przestawiono wnioski o zorganizowanie w 
przyszłości szkoleń i konferencji 
tematycznych z wybranych zagadnień 
prawa pracy oraz dostarczanie 

wydawnictw promujących problemy 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

Program informacyjno-promocyjny 
„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym:. 

Programem objęto rolników oraz 
członków ich rodzin, sołtysów, samorządy 
gminne i powiatowe oraz instytucje i osoby 
działające na rzecz ochrony pracy w 
rolnictwie. Zorganizowano między innymi: 

- 51 szkoleń, prelekcji i wykładów dla 
1.700 osób (rolnicy, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
rolniczych). W tym względzie istniała ścisła 
współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. 
Przeprowadzono między innymi szkolenia: 
dla hodowców bydła mlecznego, 
wskazując na zagrożenia z tym związane; 
dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
sołtysów w zakresie wiedzy o bhp w 
rolnictwie. Szkolenia dotyczyły także 
legalności zatrudnienia i obowiązków 
rolników związanych z zatrudnianiem 
pracowników sezonowych, 

- 27 olimpiad i konkursów wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa przy pracach 
rolniczych. Udział w olimpiadach wzięło 
ponad 1.000 osób. Byli to rolnicy oraz 
młodzież i dzieci z terenów wiejskich. 
Działania konkursowe przeprowadzane 
były w różnych problemach i obejmowały 
różnego rodzaju gospodarstwa rolne pod 
względem wielkości, rodzaju produkcji i 
sposobu organizacji pracy. Dzięki takiej 
różnorodności uzyskano dobre efekty w 
zakresie podniesienia świadomości 
rolników w przedmiocie zachowania 
właściwego podejścia do problematyki 
bezpieczeństwa pracy przy pracach 
rolnych i w obejściach gospodarskich. 
Przykładowo były to następujące 
konkursy: „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne”, „Piękne i bezpieczne gospodarstwo 
agroturystyczne”, „Bezpieczny 
kombajnista”, „Jak zachować zdrowie i 
bezpieczeństwo na wsi”. W roku 
sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat 
Pracy współpracował w organizacji 
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przedsięwzięcia konkursowego o 
charakterze ogólnopolskim. Był to 
ogólnopolski finał „Olimpiady Młodych 
Producentów Rolnych”, 

- zorganizowano 20 stoisk informacyjno-
promocyjnych dotyczących problematyki 
bhp w rolnictwie. Stoiska odwiedziło ponad 
900 osób. Odwiedzającym udzielono 
ponad 400 porad prawnych i technicznych 
i przekazano ponad 2 tysiące egzemplarzy 
wydawnictw PIP w formie poradników, 
ulotek i plakatów dotyczących zagadnień 
ochrony pracy w rolnictwie. Stoiska 
zorganizowano podczas targów i różnego 
rodzaju imprez, a między innymi podczas: 
Międzynarodowych Targów Techniki 
Rolniczej „Agrotech”, Krajowego Turnieju 
Sołtysów w Wąchocku, Dni Otwartych 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego” w Modliszewicach, Dożynek i 
imprez gminnych w Bielinach, Kazimierzy 
Wielkiej, Staszowie, Złotej i Daleszycach. 
Z powyższego wynika, że przedmiotowe 
stoiska organizowane były w różnych 
miejscach województwa świętokrzyskiego, 
wszystko po to, aby z problematyką 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dotrzeć 
do jak najszerszego kręgu społeczności 
rolniczej, 

- 6 konkursów plastycznych dotyczących 
bezpiecznych metod pracy w rolnictwie. 
Wykonano 167 prac, 

- 31 spotkań edukacyjnych i pokazów 
bezpiecznej pracy w obejściach 
gospodarskich dla dzieci i młodzieży z 
terenów wiejskich. 

Przeprowadzono także 360 
wizytacji indywidualnych gospodarstw 
rolnych oraz prac polowych, podczas 
których wskazywano na bezpieczne 
metody pracy w tych obszarach 
działalności rolników i osób z nimi 
współpracujących (dzieci, dalsza rodzina). 
W czasie tych wizyt zwracano uwagę na 
problem bezpiecznego zachowania się 
rolników, ich rodzin i dzieci podczas 
wykonywania prac niebezpiecznych takich 
jak: przewożenie osób na wozach i 
przyczepach załadowanych słomą i 

sianem oraz na błotnikach i zaczepach 
ciągników; używanie ciągników i przyczep 
o wadliwym stanie technicznym; 
nieprawidłowe użytkowanie kombajnów 
zbożowych, maszyn do zbioru 
ziemniaków, kosiarek rotacyjnych do 
zbioru trawy – zwłaszcza wyposażenia 
tych maszyn w osłony zabezpieczające na 
ci ruchomych częściach. Zwracano także 
uwagę na transport i dźwiganie dużych 
ciężarów.  

Zorganizowano wakacyjną akcję 
profilaktyczną pod nazwą „Pomóżmy 
dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. 
Akcja polegała na apelach i wysyłaniu 
pism profilaktycznych do samorządów i 
sołtysów, a także na prelekcjach i 
spotkaniach edukacyjnych dla dzieci, które 
dotyczyły organizacji opieki nad dziećmi w 
czasie wakacji i przy wykonywaniu prac 
polowych. 

Działania  prewencyjno-promocyjne 
prowadzone w rolnictwie – szczególnie 
indywidualnym - obejmowały więc szerokie 
spektrum społeczności rolniczej. Wyrażały 
się one zarówno poprzez prowadzenie 
szkoleń teoretycznych, konkursów i 
spotkań rolników, jak i podawanie 
praktycznych wskazówek dotyczących 
bezpiecznych metod pracy i preferowania 
takich zachowań i zabezpieczeń, aby 
maksymalnie zminimalizować powstanie 
jakichkolwiek zdarzeń wypadkowych. 
Jesteśmy przekonani, że powyższe 
działania, choć z natury swej niewymierne 
przyniosą oczekiwane, pozytywne 
rezultaty w poprawie bezpieczeństwa 
pracy w tej ważnej dziedzinie gospodarki 
narodowej. 

Program prewencyjny „Zdobądź dyplom 
PIP”. 

Celem programu było zachęcenie 
pracodawców do samodzielnego 
zapoznania się z wymaganiami 
stawianymi przez prawo pracy, oraz 
dostosowania do niego swoich zakładów. 
Dla pracodawców przygotowano 
narzędzia pomocnicze, a inspektorzy 
pracy udzielali pomocy eksperckiej. 
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Narzędziem do określenia, czy działania w 
zakładzie pracy są zgodne z 
obowiązującym prawem oraz wskazania, 
czy i gdzie występują nieprawidłowości 
były tzw. listy kontrole. Program dotyczył 
małych zakładów pracy. 

Udział w konkursie dawał 
pracodawcom możliwość uporządkowania 
spraw pracowniczych zarówno w zakresie 
zagadnień dotyczących stosunku pracy, 
jak i związanych z warunkami i 
bezpieczeństwem pracy. 

Do konkursu przystąpiło 36 
zakładów pracy. 

Konkursy promujące pożądane postawy w 
zakresie ochrony pracy. 

Należy do nich zaliczyć między innymi:  

- „Pracodawca organizator pracy 
bezpiecznej”, prowadzony na szczeblu 
okręgowych inspektoratów pracy oraz 
centralnym przez Główny Inspektorat 
Pracy. Uczestniczyło w nim 16 
pracodawców, a 7 z nich 
zakwalifikowanych zostało, jak laureaci. 
Podsumowanie konkursu na szczeblu 
regionalnym nastąpiło podczas sesji 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
październiku 2010 r., 

-  „Bezpieczna piekarnia”, realizowany 
na szczeblu centralnym w ramach 
współpracy ze stowarzyszeniem 
„Międzynarodowe Targi Chleba” w 
Jaworze woj. dolnośląskie. W etapie 
regionalnym uczestniczyło 3 
pracodawców, a 1 z nich otrzymał 
wyróżnienie, 

- „Konkurs dla pracowników 
młodocianych”, realizowany na szczeblu 

centralnym w ramach współpracy ze 
Związkiem Rzemiosła Polskiego. Na 
szczeblu regionalnym uczestniczyło w nim 
55 pracodawców, a 6 z nich było 
laureatami konkursu, którego 
podsumowanie miało miejsce podczas 
„Dnia otwartego OIP”, 

- konkurs „Moje wymarzone miejsce 
pracy” organizowany dla szkół 
gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. W 
tym zakresie współpracowano ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kuratorium Oświaty. Do 
konkursu przystąpiło 17 szkół, przy czym 6 
z nich zostało laureatami, 

- do podobnego konkursu o nazwie 
„Poznaj swój wybrany zawód” przystąpiło 
13 szkół z czego 3 stało się jego 
laureatami.  

Organizowane były ponadto inne konkursy 
takie, jak: 

- „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 
realizowany na szczeblu okręgowych 
inspektoratów pracy oraz centralnym w 
ramach współpracy z KRUS, 

- „Bezpieczne lato”, realizowany na 
szczeblu okręgowych inspektoratów pracy 
w ramach współpracy z ZHP. 

Prowadzone przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach konkursy 
cieszyły się dużym zainteresowaniem jego 
uczestników. Są one ważnym elementem 
promocji problematyki ochrony pracy oraz 
przyczyniają się do wprowadzania dobrych 
praktyk w dziedzinie bezpiecznych metod 
pracy i motywacji do poprawy warunków 
pracy przez pracodawców. 
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IV. Podsumowanie i wnioski. 
 

Dla uzyskania skutecznej poprawy 
w zakresie praworządności w stosunkach 
pracy w tym warunków i bezpieczeństwa 
pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Kielcach - w okresie sprawozdawczym - 
realizował zadania, które ukierunkowane 
były na osiągniecie tego celu. Należały do 
nich między innymi:  

1) zadania centralne takie, jak: 
analizowanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy zgłoszonych do 
Okręgu; przestrzeganie przepisów o 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 
ocena ryzyka zawodowego, jako zadanie 
mające bezpośredni wpływ na poprawę 
warunków pracy i zapewnienia 
bezpieczeństwa zatrudnionym; kontrole 
legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej – także przez cudzoziemców; 
kontrole prac budowlanych, w tym 
rozbiórkowych, a także dotyczące budowy 
dróg; kontrole przestrzegania przepisów o 
wypłacie wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń związanych ze stosunkiem 
pracy; kontrole przestrzegania przepisów 
o czasie pracy w różnych branżach, 

2) konkursy oraz programy edukacyjne i 
promocyjno-prewencyjne w celu 
wzmocnienia działalności kontrolno-
nadzorczej. Należały do nich między 
innymi takie zadania, jak: „Kultura 
bezpieczeństwa”, „Ochrona pracy w 
rolnictwie indywidualnym”, „Zdobądź 
dyplom PIP”, czy „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”. 
Realizowane były także programy 
prewencyjne związane z budownictwem, w 
małych firmach, oraz w zakładach branży 
meblowej, 

Przedstawione działania 
promocyjno-prewencyjne na terenie 
województwa świętokrzyskiego cieszyły 
się szerokim uznaniem społeczeństwa nie 
tylko pracującego, ale także rolników 
indywidualnych. Efekty tych działań 
uzależnione były zawsze od zrozumienia i 
współpracy ze wszystkimi instytucjami, 

organizacjami pracodawców i 
pracowników, a także innych organów 
nadzoru nad warunkami pracy. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych 
w 2010 roku pozwalają na stwierdzenie, 
że stan przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa pracy jest w dalszym 
ciągu daleki od oczekiwań. Nieznaczną 
poprawę – w stosunku do poprzednich 
okresów sprawozdawczych, obserwuje się 
tylko w niektórych obszarach ochrony 
pracy. 

Najwięcej kontroli, bo 83,0% 
przeprowadzono w małych zakładach 
zatrudniających od 1 do 49 osób. Były to 
głównie zakłady funkcjonujące w takich 
sektorach gospodarki narodowej, jak: 
handel i naprawy, przetwórstwo 
przemysłowe oraz budownictwo. 

Najczęściej ujawnione 
nieprawidłowości w zakresie warunków 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
stwierdzone podczas kontroli dotyczyły w 
szczególności: przygotowania 
pracowników do pracy, urządzeń i 
instalacji energetycznych, maszyn i 
urządzeń technicznych, stanowisk i 
procesów pracy, obiektów i pomieszczeń 
pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia, 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych. 

Najwięcej nieprawidłowości w 
zakresie problemów prawnych związanych 
z realizacją stosunku pracy dotyczyły: 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, czasu pracy, przygotowania do 
pracy, wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń pracowniczych, urlopów 
pracowniczych i legalności zatrudnienia. 

W roku 2010 w stosunku do roku 
2009 nastąpił widoczny spadek ogólnej 
liczby zaistniałych wypadków przy pracy - 
z 57 w roku 2009 do 42 w 2010 r., czyli o 
26,3% W tym samym czasie odnotowano 
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także spadek ogólnej liczby osób 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy 
z 59 w roku 2009 do 44 w 2010 r., czyli o 
25,4%, w tym ze skutkiem ciężkim o 5 
osób, czyli o 20,0% (z 25 w 2009 do 20 
osób w 2010).  Na tym samym poziomie, 
co w roku 2009 utrzymała się liczba 
zaistniałych wypadków zbiorowych (2 
wypadki) oraz liczba poszkodowanych w 
wypadkach zbiorowych (4 osoby). Niestety 
w roku 2010 nastąpił wzrost liczby 
wypadków śmiertelnych w stosunku do 
roku 2009 r., tj. o 14,3%, czyli z 14 
poszkodowanych w 2009 r. do 16 
poszkodowanych w roku 2010.  

Najwięcej wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym odnotowano w zakładach 
małych o zatrudnieniu od 1 do 49 osób - 
13 poszkodowanych.  

Zakłady, w których wydarzyło się 
najwięcej wypadków przy pracy – 
podobnie, jak w roku 2009 - należały do 
sektorów: budownictwa (12 osób, w tym: 7 
poniosło śmierć, a 5 doznało ciężkich 
obrażeń ciała) oraz przetwórstwa 
przemysłowego (11 osób, w tym: 1 osoba 
poniosła śmierć, a 10 doznało ciężkich 
obrażeń ciała). 

Większość osób poszkodowanych 
w chwili wypadku zatrudniona była 1 rok 
lub krócej, a więc były to osoby o małym 
doświadczeniu zawodowym (ponad 60,0% 
poszkodowanych)  – podobnie jak w roku 
2009. 

Wśród przyczyn wypadków przy 
pracy należy wymienić czynnik ludzki i 
organizacyjny, a więc: niedostateczna 
koncentracja uwagi, niestosowanie 
środków ochrony indywidualnej oraz 
brawura i ryzykanctwo, brak nadzoru nad 
wykonywaniem prac szczególnie 
niebezpiecznych, tolerowanie przez 
nadzór odstępstw od przepisów i zasad 
bhp. 

Szereg nieprawidłowości 
inspektorzy pracy stwierdzili podczas 
kontroli placu budów. Najczęściej do 
naruszeń prawa dochodziło przy pracach 

budowlanych prowadzonych na wysokości 
(niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk 
pracy na wysokości, szczególnie podczas 
prac na rusztowaniach, brak środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej 
zabezpieczających przed upadkiem z 
wysokości). Istotnymi uchybieniami był 
także brak lub niewłaściwe 
zabezpieczenie otworów technologicznych 
oraz niewłaściwe dojścia do stanowisk 
pracy. 

Do przyczyn ujawnionych 
nieprawidłowości należy zaliczyć między 
innymi: ograniczanie nakładów na 
bezpieczeństwo pracy (minimalizacja 
kosztów), niski poziom wiedzy 
pracodawców i pracowników w zakresie 
przepisów bhp, niewłaściwa organizacja 
pracy oraz lekceważenie występujących 
zagrożeń. 

Niestety wymienione, najczęściej 
powtarzające się nieprawidłowości 
stwierdzane były także w latach 
poprzednich. Stąd konieczność 
prowadzenia wzmożonych kontroli 
bezpieczeństwa pracy na budowach także 
w roku 2011. 

Poprawę stanu warunków i 
bezpieczeństwa pracy odnotowano w 
zakładach charakteryzujących się 
największym nasileniem zagrożeń 
zawodowych. Wzmożonym nadzorem 
objęto 4 takie zakłady, w których 
zatrudnionych było łącznie 4.205 
pracowników. Działania Inspekcji Pracy 
doprowadziły do wyeliminowania zagrożeń 
dla 1670 pracowników, czyli 83,0% 
zatrudnionych w warunkach narażenia na 
niekorzystne środowisko pracy. W 
zakładach tych nie stwierdzono 
śmiertelnych wypadków przy pracy, a 
ogólna ich liczba w okresie 
sprawozdawczym wynosiła 148 i 
zakwalifikowane je, jako wypadki lekkie.  

Zadania nadzorcze nad warunkami 
pracy pełniły tam dobrze zorganizowane 
służby bhp. 
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Znaczna poprawa w zakresie stanu 
warunków i bezpieczeństwa pracy - w 
porównaniu z rokiem 2009 - nastąpiła w 
zakładach zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Nieprawidłowości w tym 
przedmiocie wystąpiły zasadniczo w 
zakładach posiadających status zakładu 
pracy chronionej. Nie były to jednak 
nieprawidłowości skutkujące 
bezpośrednimi zagrożeniami dla zdrowia i 
życia pracowników; dotyczyły niewielu 
przypadków. Należy także stwierdzić, że w 
wymienionych zakładach odnotowano 
istotną poprawę w przestrzeganiu 
przepisów prawa pracy dotyczących: 
nawiązywania i rozwiązywania stosunków 
pracy, realizowania urlopów 
wypoczynkowych, czasu pracy i wypłaty 
wynagrodzeń za pracę oraz innych 
świadczeń pracowniczych. W innych 
zakładach zatrudniających osoby 
niepełnosprawne, nieprawidłowości w 
przestrzeganiu przepisów ustawodawstwa 
pracy były nieznaczne. 

W dalszym ciągu niepokoją 
ustalenia dotyczące prawidłowości wypłaty 
pracownikom należnego im 
wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy. Badając przedmiotową 
problematykę stwierdzono, że 
nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 
46 pracodawców na 59 skontrolowanych, 
czyli 78,0% skontrolowanych 
pracodawców. Natomiast w roku 2009 na 
63 skontrolowanych pracodawców, 
nieprawidłowości stwierdzono u 58, czyli u 
92,1% objętych kontrolą. W roku 2010 
zmniejszył się więc odsetek pracodawców, 
u których ujawniono nieprawidłowości 
dotyczące wypłaty świadczeń 
pracowniczych. Uległ natomiast 
zwiększeniu odsetek pracowników w 
stosunku do których nastąpiło naruszenie 
przepisów w powyższym przedmiocie. W 
roku sprawozdawczym nieprawidłowości w 
wypłacie wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń pracowniczych dotyczyły 2.689 
pracowników, czyli 51,1% objętych 
kontrolą, natomiast w roku 2009 - 4.099 
pracowników, czyli 34,0% objętych 
kontrolą. 

Do najczęstszych nieprawidłowości 
dotyczących ochrony wynagrodzenia za 
pracę należy zaliczyć: niewypłacanie 
wynagrodzeń w ogóle lub ich zaniżanie, 
nieterminowe ich wypłacanie, a także 
świadczeń pochodnych związanych z 
dodatkami do wynagrodzeń. 

 Na skutek zastosowanych decyzji i 
uzgodnień wyegzekwowano od 
pracodawców na rzecz 3.426 
pracowników kwotę – 1.404.647,00 zł.  

Powyższe ustalenia obligują 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach do 
prowadzenia kontroli w powyższym 
przedmiocie także w latach następnych. 

W roku 2010, podobnie, jak w 
latach poprzednich stwierdzono szereg 
nieprawidłowości w przestrzeganiu 
przepisów o czasie pracy. Dotyczyły one 
przede wszystkim braku ewidencji czasu 
pracy lub nierzetelnego jej prowadzenia; 
przekroczenia obowiązujących norm czasu 
pracy (dobowej i tygodniowej), braku 
zapewnienia wypoczynku pracownikowi 
dobowego bądź tygodniowego, nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy. Do 
zasadniczych przyczyn stwierdzonych 
nieprawidłowości należy zaliczyć: 
nierzetelność wykonywania zadań przez 
służby personalne, niezgodne z 
przepisami zapisy w regulaminach pracy 
dotyczących czasu pracy, brak regulacji 
dotyczących systemów, rozkładów czasu 
pracy, czy też okresów rozliczeniowych 
czasu pracy. 

Przedmiotem badań była 
prawidłowość stosowania przepisów o 
czasie pracy kierowców. Kontrole 
przeprowadzano w zakładach małych i 
średnich. Oprócz wymienionych wyżej 
nieprawidłowości stwierdzono także: 
przekroczenia dziennego limitu jazdy 
kierowców, skracanie czasu odpoczynku 
dobowego, brak staranności kierowców w 
zakresie obsługi urządzeń rejestrujących 
poszczególne rodzaju okresów wliczanych 
do wymiaru czasu pracy. Natomiast 
nieprawidłowości dotyczące 
przestrzegania przepisów o czasie pracy w 
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transporcie szynowym były zbliżone do już 
wymienionych. 

Dokonane ustalenia wskazują na 
konieczność prowadzenia kontroli w 
powyższym przedmiocie, także w latach 
następnych. 

W okresie sprawozdawczym 
stwierdzono również nieprawidłowości w 
zakresie realizacji przepisów dotyczących 
legalności zatrudniania i innej pracy 
zarobkowej w tym zatrudniania 
cudzoziemców.  

Analizując wyniki przeprowadzo-
nych w roku 2010 kontroli w tym zakresie 
stwierdzić należy, że w stosunku do roku 
2009 (przy zbliżonej liczbie 
przeprowadzonych kontroli i zbliżonej 
liczbie osób objętych kontrolami), 
odnotowano spadek nieprawidłowości w 
przedmiocie: braku potwierdzenia na 
piśmie zawartych umów o pracę (o 
35,0%), liczby zawartych umów 
cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy 
powinna być zawarta umowa o pracę (o 
56,0%) oraz liczby przypadków zgłoszenia 
pracowników do ubezpieczenia 
społecznego, bez zachowania 
obowiązujących terminów (o połowę).  

Inspektorzy pracy ujawnili także 
nieprawidłowości w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców, czego nie stwierdzono w 
roku 2009. W tym przedmiocie nastąpiło 
zwiększenie średnio o 32,0% liczby 
kontroli i podmiotów objętych kontrolami.  
W roku 2010 kontrole przeprowadzone w 
tym zakresie ujawniły, iż 49 
cudzoziemców, tj. 18,4% objętych 
kontrolami, nielegalnie wykonywało swoją 
pracę na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. W wyniku działań inspektorów 
pracy: 30 cudzoziemcom Wojewodowie 
Świętokrzyski i Małopolski cofnęli 
pozwolenie na pracę; 7 cudzoziemców 
zatrzymała Straż Graniczna, a w stosunku 
do 7-miu, Komendant Placówki Straży 
Granicznej wydał decyzję o zobowiązaniu 
ich do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W roku 2010 zwiększyła się o 
18,3% liczba skarg wymagających ich 
rozpatrzenia (w 2009 – 852, a w roku 2010 
– 1.008). Nadal przedmiotem skarg są 
zarzuty dotyczące: niewypłacania 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy (61,1% 
skarg), nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy (33,3% skarg), warunków 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
(27,8% skarg), czasu pracy (21,5% skarg) 
oraz legalności zatrudnienia (5,3% skarg). 

Po rozpatrzeniu wniesionych skarg 
okazało się, że skarg zasadnych było – 
31,8%, bezzasadnych – 48,2%, a 
częściowo zasadnych – 20,0%. 

W okresie sprawozdawczym 
zmniejszyła się o 25,0% liczba porad 
prawnych i technicznych udzielanych w 
siedzibie Okręgu oraz przez inspektorów 
pracy podczas prowadzonych kontroli. 
Przedmiotem porad prawnych były między 
innymi problemy dotyczące wynagrodzeń 
za prace, czasu pracy, nawiązywania i 
rozwiązywania stosunku pracy. 
Poradnictwo techniczne dotyczyło między 
innymi: ochrony zdrowia pracowników, 
warunków i bezpieczeństwa pracy oraz 
przygotowania pracowników do 
wykonywania zadań. 

Na rok 2011, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Kielcach przyjął do realizacji 
szereg zadań prewencyjno-kontrolnych. 
Ich celem jest spowodowanie poprawy 
stanu bezpieczeństwa pracy, co powinno 
wyrażać się między innymi obniżeniem 
wskaźnika wypadków przy pracy, 
szczególnie ze skutkiem śmiertelnym, a 
także uzyskaniem wyraźnej poprawy 
praworządności w stosunkach pracy. 
Powyższe cele powinny być uzyskane 
między innymi poprzez: 

 

1) realizowanie zadań centralnych, do 
których należy zaliczyć przede wszystkim 
prowadzenie kontroli w zakresie: szeroko 
pojętego budownictwa; z przestrzeganiem 
przepisów o czasie pracy w transporcie 
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drogowym; ze wzmożonym nadzorem; z 
zarządzaniem bezpieczeństwem w 
zakładach, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy; z 
przestrzeganiem wymagań zasadniczych i 
minimalnych dla różnego rodzaju maszyn i 
urządzeń, środków ochrony indywidualnej; 
z kontrolami stacji paliw płynnych i 
autogazu; z kontrolami prac przy 
pozyskiwaniu, zrywce i transporcie 
drewna, 

2) prowadzenie programów edukacyjnych i 
promocyjno-prewencyjnych między innymi 
takich, jak: „bezpieczeństwo pracy w 
budownictwie”, „czas pracy, a wypadki 
drogowe”, „zarządzanie bhp w małych 
zakładach, w których odnotowano duże 
nasilenie wypadków przy pracy”; z 
programem edukacyjnym „kultura 
bezpieczeństwa”; z programem 
informacyjno-promocyjnym „ochrona pracy 
w rolnictwie indywidualnym”; z programem 
prewencyjnym „zdobądź dyplom PIP”; z 
konkursami promującymi pożądane 
postawy w zakresie ochrony pracy, 

3) realizowanie zadań w ramach tzw. 
kontroli rutynowych i własnych 
przedmiotem, których będą między innymi: 
analizowanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy; kontrole nowych 
maszyn, urządzeń oraz środków ochrony 
indywidualnej w zakresie oceny ich 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi – 
działania realizowane w ramach nadzoru 
rynku; szkolenie w dziedzinie bhp; 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych; 
dokonywanie ocen ryzyka zawodowego; 
kontrole legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej, w tym wykonywania 
pracy przez cudzoziemców; 
przestrzeganie przepisów ustawy o 
produktach biobójczych; przewóz drogowy 
towarów niebezpiecznych; wypłata 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń; 
kontrola placówek handlowych; badanie 
skarg; z zarządzaniem bezpieczeństwem 
pracy w zakładach, w których występują 
niekorzystne warunki pracy; z 
przestrzeganiem przepisów wobec 
pracowników tymczasowych 

zatrudnionych w agencjach pracy 
tymczasowej oraz przez pracodawców 
użytkowników. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w 
Kielcach w roku 2011 przeprowadzi w 
ramach celów długofalowych: 
- 3.000 kontroli, z których około 11,0% 
dotyczyć będzie tematów z harmonogramu 
centralnego, 
- działaniami prewencyjnymi obejmie 
łącznie 1.502 podmioty. 

Wykonanie wymienionych zadań 
możliwe będzie między innymi poprzez: 

1) fachowe przygotowanie inspektorów 
pracy do realizacji założonych zadań. 
Przygotowanie takie powinno polegać 
każdorazowo na szkoleniu inspektorów 
pracy wytypowanych do kontroli 
problematyki ujętej w rocznym 
harmonogramie, 

2) powierzanie kontroli problemowych 
(specjalistycznych) inspektorom pracy, 
którzy posiadają kierunkowe wykształcenie 
zgodne lub zbliżone do kontrolowanej 
problematyki i do specyfiki podmiotów 
objętych kontrolą, 

3) ścisłe analizowanie planów pracy 
inspektorów pracy w zakresie 
prawidłowego doboru zakładów do kontroli 
nie tylko w zakresie profilu ich działalności, 
ale także pod względem ich aktualnego 
funkcjonowania - tak aby uzyskać trafny i 
prawidłowy dobór zakładów do kontroli, 

4) prowadzenie kontroli tematycznych, 
ściśle według opracowanych wytycznych. 
Po wyczerpaniu wymogów określonych w 
wytycznych, inspektor pracy będzie miał 
swobodę dla swojej inicjatywy i 
dokonywania ustaleń, które jego zdaniem 
są ważne ze względu na warunki i 
bezpieczeństwo pracy w kontrolowanych 
podmiotach.  

Niezbędnym jest, aby opracowanie 
wytycznych do kontroli poszczególnych 
problemów poprzedzone było kontrolami 
pilotażowymi. Chodzi o to, aby 
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opracowane wytyczne uwzględniały 
wszystkie istotne dla zbadania 
zagadnienia, 

5) analizowanie – tam gdzie tego wymaga 
specyfika prowadzonej produkcji, czy 
działalności – procesów technologicznych 
lub organizacyjnych, pod względem 
zachowania wymogów bezpieczeństwa 
pracy. Bardzo często procesy 
technologiczne, czy organizacyjne kryją w 
sobie różnego rodzaju zagrożenia 
zawodowe i wypadkowe, 

6) zwiększenie częstotliwości kontroli w 
zakładach sektora budownictwa i 
przetwórstwa przemysłowego, a więc tam 
gdzie zdarzeń wypadkowych było 
najwięcej, w tym ze skutkiem śmiertelnym i 
z ciężkimi uszkodzeniami ciała. Kontrole 
ukierunkowane będą na te obszary 
zagrożeń, które były zasadniczymi 
przyczynami zaistniałych wypadków. 
Istnieje przekonanie, że tego rodzaju 
działania przyczynią się do zapobieżenia 
lub ograniczenia – w tego rodzaju 
zakładach - podobnych zdarzeń 
wypadkowych w przyszłości. Inspektorzy 
pracy zwracać będą także uwagę na 
doświadczenie zawodowe zatrudnionych 
przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych, 

7) kontynuowanie intensywnego nadzoru 
obejmującego branże i konkretne zakłady, 
w których występują największe 
zagrożenia zawodowe i wypadkowe oraz 
najwyższa skala naruszeń w sferze 
ochrony pracy (wynagrodzenia za pracę, 
czas pracy, budownictwo), 

8) zintensyfikowanie kontroli legalności 
zatrudnienia, w tym cudzoziemców z 
uwzględnieniem dotychczasowych 
wyników kontroli. Praktyka wskazuje, że 
problemy te wymagają szczególnego 
zainteresowania, a także ścisłej 
współpracy z organami straży granicznej i 
innymi organami ścigania, jak również z 
zainteresowanymi wojewodami, 

9) kontynuowanie kontroli – szczególnie – 
w zakresie przestrzegania: przepisów: o 

nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków 
pracy, o czasie pracy, o przygotowaniu 
pracowników do pracy, o wynagrodzeniu 
za pracę i o urlopach wypoczynkowych, a 
więc w tych obszarach gdzie stwierdzono 
najwięcej nieprawidłowości z zakresu 
prawnej ochrony pracy. Kontrole w tym 
zakresie dotyczyć będą w szczególności 
małych zakładów pracy o zatrudnieniu od 
1 do 49 osób funkcjonujących w 
sektorach: handel i naprawy, przetwórstwo 
przemysłowe, budownictwo, opieka 
zdrowotna oraz zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne. W tych bowiem sektorach 
stwierdzono najwięcej nieprawidłowości w 
zakresie przestrzegania przepisów 
ustawodawstwa pracy, 

10) prowadzenie - podczas każdej kontroli 
- działalności prewencyjnej i promocyjnej, 
szczególnie w małych zakładach pracy. 
Taka działalność - wśród pracodawców - 
może przyczynić się do uzyskania 
lepszych efektów – w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy -  
niż dziesiątki wydanych środków 
prawnych, czy represyjnych, 

11) dalsze aktywizowanie środowiska 
wiejskiego do przestrzegania 
bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno 
podczas prac polowych, jak i w zagrodach 
gospodarskich, 

12) prowadzenie w dalszym ciągu ścisłej 
współpracy z lokalnymi organizacjami 
związkowymi, organizatorami pracy, 
społeczną inspekcją pracy, organami 
nadzoru nad warunkami i 
bezpieczeństwem pracy oraz instytucjami 
zajmującymi się problematyką ochrony 
pracy, które to organy są naszym 
naturalnym sprzymierzeńcem w 
działaniach na rzecz poprawy 
przestrzegania przepisów ustawodawstwa 
pracy. Taka współpraca powinna być w 
dalszym ciągu nie tylko kontynuowana, ale 
i rozwijana w różnych dogodnych formach. 
Te wspólne działania powinny być przez 
nas nasz Urząd ukierunkowane na to, aby 
człowiek w procesie pracy traktowany był 
zawsze podmiotowo. 
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Zachowanie przedstawionych 
wymogów pozwoli na skuteczne i 
efektywne likwidowanie nieprawidłowości, 
a tym samym przyczyni się do poprawy 
szeroko pojętych problemów ochrony 

pracy, w tym warunków i bezpieczeństwa 
pracy zatrudnionych i innych uczestników 
procesów pracy w zakładach 
prowadzonych przez organizatorów pracy. 
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Załącznik nr  

Choroby zawodowe wg jednostek chorobowych w  latach 2008 - 2010 (dane z WSSE) 

Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 

1. Zatrucia ostre lub przewlekłe substancjami chemicznymi - 1 - 

2. Gorączka metaliczna - - - 

3. Pylice płuc 13 21 14 

4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestowym 2 - 1 

5. Przewlekłe obturacyjne zapalenia oskrzeli - 3 1 

6.  Astma oskrzelowa 6 4 2 

7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych - - 1 

8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne - - - 

9. Byssinoza - - - 

10. Beryloza - 1 - 

11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych 1 - - 

12. Alergiczny nieżyt nosa 7 - 1 

13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym - - - 

14. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane  substancjami  żrącymi lub drażniącymi - - 1 

15. Przewlekłe choroby narządu głosu z wysiłku głosowego 14 14 7 

16. Choroby z promieniowania jonizującego - - - 

17. Nowotwory złośliwe od czynników rakotwórczych - 1 5 

18. Choroby skóry 9 6 12 

19. Przewlekłe choroby układu ruchu  1 4 5 

20. Choroby układu nerwowego 2 3 2 

21. Uszkodzenie słuchu wywołane działaniem hałasu 11 6 5 

22. Zespół wibracyjny 3 2 2 

23. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia - - - 

24. Choroby wywołane działaniem wysokich lub niskich temperatur - - - 

25. Choroby układu wzrokowego 2 1 - 

26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze 64 27 22 

Razem: 134 94 81 

 


