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I. Wprowadzenie.
Państwowa Inspekcja Pracy jest
organem powołanym do nadzoru i
kontroli
przestrzegania
przepisów
ustawodawstwa
pracy,
a
w
szczególności przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także
przepisów
dotyczących
legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej.
Państwowa Inspekcja Pracy.
podlega Sejmowi, jako najwyższemu
organowi
władzy.
Daje
to
jej
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.
Państwową Inspekcją Pracy
kieruje Główny Inspektor Pracy,
powoływany przez Marszałka Sejmu.
Główny Inspektor Pracy wchodzi w
skład unijnego Komitetu Wyższych
Inspektorów Pracy.
Marszałek Sejmu ustala statut
Państwowej
Inspekcji
Pracy,
określający jej organizację wewnętrzną
oraz siedziby i zakres terytorialnej
właściwości okręgowych inspektoratów
pracy.
Strukturę
organizacyjną
Państwowej Inspekcji Pracy tworzą:
- Główny
Warszawie,

Inspektorat

Pracy

w

- 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 placówka szkoleniowa - Ośrodek
Szkolenia PIP we Wrocławiu.
Każdy z szesnastu okręgowych
inspektoratów
pracy
obejmuje
zakresem swojej działalności obszar
jednego województwa. W skład
niektórych okręgowych inspektoratów
pracy wchodzi od 1 do 5 oddziałów
terenowych.
Okręgowym
inspektoratem
pracy kieruje okręgowy inspektor pracy
przy pomocy zastępców.
Do zadań Państwowej Inspekcji
Pracy należy w szczególności:
- 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,
uprawnień pracowników związanych z
rodzicielstwem,
zatrudniania
młodocianych
i
osób
niepełnosprawnych,
- kontrola przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
projektowaniu budowy, przebudowy i
modernizacji zakładów pracy oraz
stanowiących ich wyposażenie maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz
technologii,
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- kontrola legalności zatrudnienia
oraz innej pracy zarobkowej oraz
wykonywania
pracy
przez
cudzoziemców,,
- kontrola ewidencji pracowników
wykonujących
prace
w
szczególnych warunkach lub o
szczególnym charakterze,
- kontrola wyrobów wprowadzanych do
obrotu pod względem spełniania
przez nie wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- podejmowanie działań polegających
na zapobieganiu i eliminowaniu
zagrożeń w środowisku pracy
(badanie i analizowanie okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy i
chorób zawodowych),
inicjowanie
przedsięwzięć
w
sprawach ochrony pracy w rolnictwie
indywidualnym,
- prawo wnoszenia powództw, a za
zgodą osoby zainteresowanej –
uczestnictwo w postępowaniu przed
sądem pracy, w sprawach o ustalenie
istnienia stosunku pracy,
- ściganie wykroczeń przeciwko
prawom pracownika określonych w
kodeksie pracy i innych ustawach oraz

udział w postępowaniu w tych
sprawach w charakterze oskarżyciela
publicznego.
Dla realizacji wymienionych
wyżej zadań organy PIP wyposażone
zostały
w
uprawnienia
do
przeprowadzania
czynności
kontrolnych wobec podmiotów, na
rzecz których jest wykonywana praca
przez osoby fizyczne, bez względu na
podstawę świadczenia tej pracy oraz
do stosowania środków prawnych w
przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów prawa pracy, nakazania
usunięcia w ustalonym terminie,
stwierdzonych naruszeń przepisów i
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Realizację
obowiązków
ustawowych
w
zakresie
zadań
określonych dla Państwowej Inspekcji
Pracy na terenie właściwości działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach wykonuje 49 inspektorów
pracy.
Na
terenie
województwa
świętokrzyskiego funkcjonuje blisko
130
tysięcy
podmiotów
gospodarczych
podlegających
nadzorowi
Państwowej
Inspekcji
Pracy.
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Wykres 1. Podmioty gospodarcze wg zatrudnienia
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Wykres 2. Podmioty gospodarcze wg branż
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Wykres 3. Przeprowadzone kontrole w latach 2003 - 2011
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II. Działalność kontrolno-nadzorcza.

1. Informacje ogólne.
W
roku
sprawozdawczym
zadania ustawowe realizowane przez
Państwową Inspekcję Pracy ustalone
zostały na podstawie wniosków
wynikających z analizy:
- dotychczasowej działalności PIP,
- uwag i zaleceń Rady Ochrony Pracy
oraz komisji sejmowych (zwłaszcza
Komisji ds. Kontroli Państwowej),
- propozycji zgłoszonych przez związki
zawodowe i organizacje pracodawców,
ministerstwa i urzędy centralne, organy
nadzoru i kontroli warunków pracy oraz
inne
instytucje
zajmujące
się
problematyką ochrony pracy, w tym
placówki
naukowo-badawcze,
w
szczególności
Centralny
Instytut

Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy.
Powyższe zadania kontrolnoprewencyjne realizowano na podstawie
długofalowego i rocznego programu
działania. Ukierunkowane one były na
poprawę stanu bezpieczeństwa pracy
wyrażającą się w szczególności
obniżeniem wskaźnika wypadków przy
pracy, a także na uzyskanie skutecznej
poprawy w zakresie praworządności w
stosunkach pracy.
Działania
długofalowe
związane były z prowadzeniem kontroli
w zakresie:
1) budownictwa, a w tym: kontrole
prac budowlanych i rozbiórkowych,
budowy i remontów dróg, inwestycji
związanych z EURO 2012 oraz
4
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prowadzenie kampanii informacyjnoprewencyjnej
w
tym
sektorze
(„Bezpieczeństwo
pracy
w
budownictwie”).
Przedmiotem
kontroli
były
wszystkie zagrożenia występujące na
terenie budowy, ze szczególnym
uwzględnieniem prac na wysokości i
prac
ziemnych,
które
generują
największe zagrożenia wypadkowe.
Kontrolami objęte byłe głównie małe
przedsiębiorstwa, ale jednocześnie
prowadzono
monitoring
dużych
inwestycji, gdzie z reguły występują
istotne zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników. Z powyższą
problematyką
kontynuowana
była
kampania informacyjno prewencyjna
pn.
„Bezpieczeństwo
pracy
w
budownictwie – upadki, poślizgnięcia”.
2) transportu drogowego. Kontrole w
tym
zakresie
dotyczyły
czasu
prowadzenia pojazdu, przerw i czasu
odpoczynku kierowców. Na tym
odcinku stwierdzano znaczą skalę
łamania przepisów o czasie pracy
przez firmy zajmujące się transportem
drogowym, co może prowadzić do
tragicznych w skutkach wypadków z
udziałem
prowadzących
pojazdy,
pasażerów i innych uczestników dróg.
Państwowa
Inspekcja
Pracy
uczestniczyła w realizacji Krajowej
Strategii
Kontroli
przepisów…w
powyższym zakresie i współpracowała
głównie z Inspekcją Transportu
Drogowego.
Kontrole, o których mowa
wspierane
były
działaniami
o
charakterze
edukacyjnoszkoleniowym pod nazwą „Kampania

prewencyjna czas pracy, a wypadki
drogowe”.
3) wzmożonego nadzoru. Kontrole
dotyczyły wybranej grupy zakładów
charakteryzujących się największym
nasileniem zagrożeń zawodowych
wyrażających
się
wysokimi
przekroczeniami
norm
czynników
szkodliwych dla zdrowia, znaczną
liczbą chorób zawodowych i wysokimi
wskaźnikami wypadkowości. Działania
kontrolne, prewencyjne, doradcze i
informacyjne ukierunkowane były na
likwidację lub przynajmniej znaczne
ograniczenie
przedmiotowych
zagrożeń.
Kontrole zawarte w programie
rocznym dotyczyły między innymi:
1)
placówek
ochrony
zdrowia
zarówno
publicznych,
jak
i
niepublicznych. Badano między innymi
zagadnienia: zgodności charakteru
świadczonej pracy z rodzajem zawartej
umowy,
czasu
pracy
(w
tym
odpoczynku
dobowego
i
tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia
za
pracę
i
innych
świadczeń
wynikających ze stosunku pracy,
urlopów wypoczynkowych,
2) przestrzegania przepisów o czasie
pracy w zakładach różnych branż,
oraz
kierowców
wykonujących
przewozy regularne do 50 km –
dotyczy kierowców zatrudnionych w
zakładach
komunikacji
miejskiej.
Problem był o tyle ważny, że
zachowanie
dopuszczalnej
liczby
godzin pracy i zapewnienie prawa do
wypoczynku,
gwarantuje
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bezpieczeństwo pracy kierowcy
pozostałych uczestników dróg,

i

3) zarządzania bezpieczeństwem w
zakładach, w których występuje duże
nasilenie wypadków przy pracy. W
czasie tych kontroli inspektorzy pracy
oceniali
przestrzeganie
przez
pracodawców przepisów i zasad
dotyczących
oceny
ryzyka
zawodowego
oraz
podejmowanie
środków
profilaktycznych
zmniejszających ryzyko, w aspekcie
wypadków przy pracy, które miały
miejsce w zakładzie. Ocenie podlegała
dokumentacja dotycząca ustalania
okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy oraz dokumentacja oceny ryzyka
zawodowego.
Realizowano również program
prewencyjny dotyczący wymienionej
wyżej problematyki. Adresowany był
do pracodawców, zwłaszcza właścicieli
małych firm.
4)
wymagań
zasadniczych
i
minimalnych dla niektórych maszyn i
urządzeń.
Kontrole
dotyczyły
spełniania wymagań minimalnych dla
maszyn do obróbki plastycznej oraz
spełniania wymagań zasadniczych dla:
maszyn do obróbki plastycznej, dla
prostych zbiorników ciśnieniowych
oraz
dla
środków
ochrony
indywidualnej przed upadkiem z
wysokości. Podejmowano też działania
prewencyjne
wspomagające
wymienione
wyżej
kontrole.
Wymienione
maszyny
stwarzają
wysokie ryzyko zawodowe (wypadki
śmiertelne i ciężkie),

5)
amoniakalnych
instalacji
chłodniczych.
Badaniami
objęto
przedsiębiorstwa,
które
zostały
zakwalifikowane,
jako
zakłady
zwiększonego, czy dużego ryzyka
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej. Przedmiotem kontroli
były problemy związane z obecnością
amoniaku, zwłaszcza w aspekcie
zagrożenia awarią,
6) stanowisk pracy, na których
występują atmosfery wybuchowe.
Kontrole prowadzone były na stacjach
paliw płynnych i autogazu oraz w
zakładach różnych branż. Na poziom
bezpieczeństwa w zakładach, gdzie
istnieje zagrożenie wybuchem, składa
się cały wachlarz uwarunkowań
związanych z wprowadzaniem nowych
technologii
i
przemianami
własnościowo-organizacyjnymi
w
ostatnim czasie,
7) prace związane z pozyskiwaniem,
zrywką i transportem drewna.
Asumptem do podjęcia działalności
kontrolnej w tym zakresie był
utrzymujący
się
wysoki
poziom
zagrożeń
wypadkowych
i
chorobowych.
W
szczególności
przedmiotem
zainteresowania
inspektorów pracy była poprawność
stosowanych
przez
pracowników
środków
ochrony
indywidualnej,
przestrzeganie
etapów
procesu
technologicznego,
zlecania
jego
wykonania i nadzoru nad prawidłowym
jego
przebiegiem
(pozyskiwanie
surowców, jego zrywki, składowania
oraz wywozu z lasu).
Ponadto w roku 2011 Okręgowy
Inspektorat
Pracy
w
Kielcach
6
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realizował
zadania
wynikające
bezpośrednio
z
przepisów
ustawowych. Należały do nich kontrole
dotyczące między innymi:
- analizowania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, w tym przede
wszystkim wypadków śmiertelnych,
ciężkich i zbiorowych,
przestrzegania
przepisów
dotyczących
zatrudniania
osób
niepełnosprawnych,

Inspektorat Pracy w Kielcach zadania
własne,
które
obejmowały
problematykę
zarządzania
bezpieczeństwem
pracy
w
zakładach, w których występują
niekorzystne warunki pracy.
W
2011
roku
Okręgowy
Inspektorat Pracy w Kielcach prowadził
działalność kontrolno-nadzorczą w 35
blokach tematycznych oraz w 8-miu
działaniach
promocyjnoprewencyjnych.

przestrzegania
przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia i
innej
pracy
zarobkowej
oraz
cudzoziemców,

2.
Stan
liczbowy
przeprowadzonych
w
sprawozdawczym.

- wypłaty wynagrodzenia za pracę i
innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy w zakładach różnych
branż,

W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 3.020 kontroli w
2.610 podmiotach gospodarczych, w
których zatrudnionych było łącznie
122.719 osób.

kontroli
okresie

- placówek handlu detalicznego.
W ramach programu rocznego
realizowane były przez Okręgowy
Wykres 4. Struktura skontrolowanych podmiotów wg zatrudnienia
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53,3%
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do 9 pracowników
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Wykres 5. Struktura skontrolowanych podmiotów wg branż

35,55%

Handel i naprawy
27,29%

Przetwórstwo przemysłowe
19,03%

Budownictwo
5,18%

Transport i gospodarka magaz.

4,51%

Zakwaterowanie i usługi gast.
Edukacja

3,26%

Opieka zdrowotna i pomoc społ.

2,95%
2,23%

Inne
0%

5%

Szczegółowe
informacje
statystyczne stanowią załączniki do
niniejszego sprawozdania.
3. Środki prawne stosowane przez
organy Państwowej Inspekcji Pracy.
Działalność kontrolno-nadzorcza
prowadzona przez inspektorów pracy
w zakładach pracy ujawniła szereg
nieprawidłowości w przestrzeganiu
przepisów ustawodawstwa pracy. W
związku z tym inspektorzy pracy – dla
likwidowania stwierdzonych naruszeń
prawa - stosowali środki prawne
przewidziane w ustawie o Państwowej
Inspekcji Pracy i innych aktach
normatywnych.
I tak:
1) W związku ze stwierdzonymi
naruszeniami przepisów prawa pracy,
inspektorzy pracy wydali – 13.064
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40%

decyzje. Zdecydowana większość z
nich, bo 12.812 (98,1%) regulowała
problematykę
związaną
z
bezpieczeństwem i higieną pracy w
tym:
198
decyzji
dotyczyło
wstrzymania prac i obejmowało 572
pracowników; 157 decyzji dotyczyło
skierowania 352 pracowników do
innych prac; 257 decyzji dotyczyło
wstrzymania eksploatacji maszyn i
obejmowało
664
pracowników.
Wymienione
decyzje
podlegały
natychmiastowemu wykonaniu.
Pozostałymi decyzjami w liczbie
252 (decyzje płacowe – 1,9%),
nakazano wypłacenie dla 4.741
pracowników – 5.687.079,43 zł z tytułu
należnych im świadczeń wynikających
ze stosunku pracy (wynagrodzenia za
pracę i inne świadczenia).
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Wydano także 36 decyzji na
podstawie ustawy o transporcie
drogowym,
w
których
kwota
wymierzonych grzywien wynosiła –
194.300 złotych.
W
tym
samym
okresie
Okręgowy Inspektor Pracy wydał 1
decyzję nakazującą zaprzestanie
prowadzenia działalności. Wydanie
decyzji spowodowane było przede
wszystkim złym stanem obiektu i
pomieszczeń
pracy.
Okręgowy
Inspektor Pracy uznał, że stan
warunków
pracy
w
miejscu

prowadzenia
działalności
stwarza
zagrożenie dla zdrowia i życia osób
tam pracujących.
W okresie sprawozdawczym
inspektorzy pracy, w związku ze
stwierdzeniem, podczas kolejnych
kontroli u danych pracodawców
rażącego
naruszenia
przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy,
skierowali do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
4
wnioski
o
podwyższenie
składki
na
ubezpieczenie
wypadkowe.

Wykres 6. Decyzje w zakładach wg zatrudnienia
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Wykres 7. Decyzje w zakładach wg branż
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Wykres 8. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji dot. bhp
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Magazynowanie i skladowanie

3,55%

Wentylacja, ogrzewanie, oswietlenie

% ogółu wydanych decyzji

3,08%

Transport
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Zdecydowana
większość
wydanych decyzji tj. 7.012, czyli
53,7%,
dotyczyła
kontroli
przeprowadzonych w zakładach o
zatrudnieniu do 9 pracowników, a więc
w małych zakładach pracy, a następnie
w zakładach o zatrudnieniu od 10 do
49 osób – 4.211 decyzji (32,2%); w
zakładach o zatrudnieniu od 50 do 249
osób – 1.538 decyzji (11,8%); oraz w

zakładach o zatrudnieniu 250 osób i
powyżej – 304 decyzje (2,5%).
2) Do kontrolowanych podmiotów,
inspektorzy pracy skierowali także
12.105 wniosków w wystąpieniach
pokontrolnych o usunięcie innych
stwierdzonych
nieprawidłowości
związanych z brakiem właściwej
realizacji przepisów prawa pracy.

Wykres 9. Wnioski w zakładach wg branż

33,91%

Handel i naprawy

25,60%

Przetwórstwo przemysłowe

12,26%

Budownictwo

5,12%

Transport i gospodarka magaz.

4,35%

Zakwaterowanie i usługi gast.

3,13%

Opieka zdrowotna i pomoc społ.

2,46%

Edukacja
0%

5%

Adresatami największej liczby
wniosków byli pracodawcy prowadzący
zakłady
o
zatrudnieniu
do
9

10%

15%

20%

25%

30%

35%

pracowników – 6.663 (55,0%), a
następnie o zatrudnieniu od 10 do 49
pracowników – 3.859 31,9%).
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Wykres 10. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków

31,09%

Stosunek pracy

16,89%

Czas pracy

14,75%

Przygotowanie do pracy

12,90%

Ocena ryzyka i służby bhp

8,81%

Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia
Urlopy pracownicze

4,40%

Legalność zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej

4,25%
0%

10%

% ogółu wydanych wniosków
20%

30%

40%

3)
W
wyniku
stwierdzonych
nieprawidłowości, inspektorzy pracy –
2.860
stanów
faktycznych
zakwalifikowali,
jako
wykroczenia
przeciwko
prawom
pracownika.
Według podstaw prawnych liczba
wykroczeń wynosiła:

z
ustawy
o
informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji prac. – 7 wykroczeń,

- z art. 281 kodeksu pracy – 421
wykroczeń,

Z przedstawionej informacji
liczbowej
wynika,
że
najwięcej
stwierdzonych wykroczeń stanowiły
czyny określone w art. 283 kodeksu
pracy. Stanowiły one 61,1% ogólnej
liczby
stwierdzonych
wykroczeń.
Drugą, co do wielkości grupę stanowiły
wykroczenia określone w art. 282
kodeksu pracy. Stanowiły one – 17,5%
stwierdzonych wykroczeń. Kolejną
grupę wykroczeń stanowiły czyny
określone w art. 281 kodeksu pracy.

- z art. 282 kodeksu pracy – 500
wykroczeń,
- z art. 283 kodeksu pracy – 1.747
wykroczeń,
- z ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych (art.12a) – 5
wykroczeń,

- z ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy – 180
wykroczeń.

12
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W strukturze wykroczeń stanowiły one
– 14,7% ujawnionych ogółem. Czwartą
grupę stanowiły wykroczenia określone
w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Było ich 6,3%
ogólnej
liczby
stwierdzonych
wykroczeń, a następnie z ustawy o
informowaniu
pracowników
i

przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Stanowiły one – 0,2% ujawnionych
wykroczeń. Ostatnią grupę stanowiły
wykroczenia związane z naruszeniem
przepisów
art.
12a
ustawy o
zakładowym
funduszu
świadczeń
socjalnych - 0,2% ogólnej liczby
stwierdzonych wykroczeń.

Wykres 12. Zakres przedmiotowy najczęściej stwierdzonych wykroczeń
przeciwko prawom pracownika

34,44%

Przygotowanie do pracy

14,55%

Wynagrodzenie za prace i inne swiadczenia

9,58%

Czas pracy

6,43%

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
Stanowiska i procesy pracy

5,00%

Stosunek pracy

4,93%

Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi

4,83%

Srodki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy

4,65%

Ocena ryzyka i służby bhp

4,34%

Maszyny i urzadzenia techniczne

4,30%
0%

Najwięcej
wykroczeń
stwierdzono w zakładach branży:
handel i naprawy – 828 (29,1%
ogólnej ich liczby), przetwórstwo
przemysłowe – 778 (27,3%) i
budownictwo – 622 (21,8%).

5%

10%

% ogółu stwierdzonych wykroczeń
15%

20%

25%

30%

35%

Pod
względem
liczby
zatrudnionych
pracowników
–
najwięcej wykroczeń stwierdzano w
zakładach o zatrudnieniu do 9 osób –
1.661 (58,1% ogólnej ich liczby), a
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następnie w zakładach o zatrudnieniu
od 10 do 49 osób – 807 (28,2%).

- wobec 367 osób zastosowano środki
wychowawcze w postaci ostrzeżenia,

4)
W
stosunku
do
osób
odpowiedzialnych
za
stwierdzone
wykroczenia
przeciwko
prawom
pracownika,
inspektorzy
pracy
zastosowali
następujące
środki
represji:

natomiast
w
związku
ze
stwierdzeniem naruszeń przepisów
prawa pracy mających charakter
przestępstw
przeciwko
prawom
pracowniczym – skierowano do
organów prokuratury 36 zawiadomień
o
podejrzeniu
popełnienia
przestępstwa (złośliwe lub uporczywe
naruszanie przepisów ustawodawstwa
pracy
przez
pracodawców
lub
utrudnianie działalności służbowej
inspektorom pracy).

- nałożyli 668 mandatów karnych,
gdzie łączna kwota grzywien wynosiła
– 895.150 zł. Zatem średnia kwota
mandatu wynosiła – 1.340 zł,
- skierowano także do sądów 98
wniosków o ukaranie winnych
zaniedbań w przestrzeganiu przepisów
prawa pracy,

Wykres 13. Struktura zastosowanych środków
w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami
66,99%

70,00%

58,96%

60,00%
50,00%
40,00%

32,39%

30,00%
20,00%

8,65%

21,71%

11,29%

10,00%
0,00%
Wnioski do sądu o
ukaranie

Mandaty
Środki wychowawcze

zastosowane środki

wykroczenia, których dotyczył zasosowany środek
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Najwięcej mandatów, środków
wychowawczych i wniosków do
sądów zastosowano wobec osób
odpowiedzialnych zatrudnionych w
branżach:
budownictwo
(186
mandatów na kwotę – 255.500 zł, 59
środków
wychowawczych,
13
wniosków do sądów), przetwórstwo
przemysłowe (174 mandaty na łączną
kwotę – 235.100 zł, 92 środki
wychowawcze, 31 wniosków do
sądów) oraz handel i naprawy (153
mandaty na łączną kwotę – 198.000 zł,
145 środków wychowawczych, 13
wniosków do sądów).

do
osób
winnych
powstania
nieprawidłowości w zakładach o
zatrudnieniu: do 9 osób (356
mandatów na łączną kwotę – 469.850
zł, 234 środki wychowawcze, 39
wniosków o ukaranie) oraz od 10 do 49
zatrudnionych (211 mandatów na
łączną kwotę – 277.500 zł, 92 środki
wychowawcze, 25 wniosków do
sądów).
4.
Rozpatrywanie
pracowniczych.

skarg

W 2011 roku do Okręgowego
Inspektoratu
Pracy
w
Kielcach
wniesiono 989 skarg.

Najwięcej wymienionych wyżej
środków prawych podjęto w stosunku

Wykres 1. Liczba zgłoszonych skarg
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Z ogólnej liczby skarg - 67
przekazano według właściwości do
rozpatrzenia przez inne okręgowe
inspektoraty pracy lub inne instytucje,
a 24 skargi zostały wycofane. Do
rozpatrzenia pozostało zatem – 898
skarg.

Spośród rozpatrzonych skarg 432 było bezzasadnych (48,1%
ogółu), natomiast 302 skargi (33,6%)
zakwalifikowano, jako skargi zasadne.
Pozostałe
skargi
uznano,
jako
częściowo
zasadne
(18,3%).

Wykres 2. Podmioty zgłaszające skargi

3%

3%

2%

2%

8%
8%
56%
18%

pracownik

anonim

GIP / OIP

były pracownik

inna instytucja

związki zawodowe

osoba trzecia

pozostałe
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Problematyka skarg przedstawiała się
następująco.

Wykres 3. Struktura przedmiotowa zgłaszanych skarg
(najczęściej występujące)
0%
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15%
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Wynagrodzenie za pracę
i inne świadczenia
Inne zagadnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy
Stosunek pracy
Czas pracy
Ocena ryzyka i służby BHP
Przygotowanie do pracy
Urlopy pracownicze
Legalność zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej
Pomieszczenia i urządzenia hig.sanit.
oraz środki higieny osobistej
Czynniki szkodliwe i uciążliwe,
środki ochrony indywidualnej
Obiekty i pomieszczenia pracy
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie
Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników
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Z analizy rozpatrzonych skarg
wynika, że najwięcej skarg dotyczyło
niewypłacenia wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń związanych ze
stosunkiem pracy. Zarzuty dotyczyły
przede
wszystkim
niewypłacenia
wynagrodzenia za pracę oraz za pracę
w
godzinach
nadliczbowych,
nieterminowego
wypłacania
wynagrodzeń,
niewypłacenia
ekwiwalentu
pieniężnego
za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
niewypłacenia dodatku za pracę w
porze nocnej.

przynależność etniczną lub rasową
oraz orientację seksualną.

W 2011 roku wniesionych
zostało 35 skarg zawierających zarzut
nierównego traktowania pracownika w
stosunkach pracy lub stosowania
mobbingu. W 26 skargach stawiany
był zarzut stosowania mobbingu,
natomiast 9 dotyczyło nierównego
traktowania pracowników. Nierówne
traktowanie w zatrudnieniu dotyczyło
kształtowania wynagrodzeń za pracę
(6 skarg) – a pozostałe to: nierówne
traktowanie ze względu na płeć, na
inne cechy osobowe pracowników,
przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu
stosunku pracy.

Przyczynami wnoszonych skarg
była
przede
wszystkim:
niewystarczająca
znajomość
przepisów
prawa
pracy
przez
pracodawców,
trudna
sytuacja
finansowa pracodawców, świadome
naruszanie praw pracowniczych .

Nie
odnotowano
skarg
z
zakresu dyskryminacji ze względu na

Po rozpatrzeniu skarg, zarzuty
w zakresie dyskryminacji potwierdziły
się w
1
skardze dotyczącej
dyskryminacji
ze
względu
na
niepełnosprawność.
W
roku
sprawozdawczym,
zmniejszyła się znacznie liczba skarg
anonimowych w porównaniu do roku
2010. W roku 2010 było ich 262, a w
2011 - 197. Wzrosła natomiast liczba
skarg zasadnych.

5. Porady prawne i techniczne.
W
roku
sprawozdawczym
pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy udzielili w siedzibie okręgu
32.355 porad, w tym 30.557 porad
prawnych i 1798 technicznych.
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Wykres 1. Liczba udzielonych porad w siedzibie OIP
45 000
40 000
35 000
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39 338

30 000

32 355
27 961

25 000
20 000
15 000
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21.096

osób.
Wykres 2. Podmioty zgłaszające się po porady

1,7%

1,2%

1,2% 0,6%

pracownik/pracownicy
zbiorowo

0,4%

pracodawca/przedsiębiorca
były pracownik

31,9%
62,3%

inny
służba bhp
związek zawodowy
pracownik niepełnosprawny

Tematem zadawanych pytań
były głównie zagadnienia związane ze
stosunkiem pracy, czasem pracy i

wynagrodzeniami,
urlopami
wypoczynkowymi oraz uprawnieniami
związanymi z rodzicielstwem.
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Wykres 3. Struktura przedmiotowa udzielanych porad
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Stosunek pracy
Czas pracy
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Urlopy pracownicze
Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników
Przygotowanie do pracy
Wypadki przy pracy
Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
Inne zagadnienia bhp (środki ochrony indywidualnej, odzież
robocza, ocena ryzyka, ochrona ppoż itp.)
Obiekty i pomieszczenia pracy
Układy zbiorowe pracy
Ochrona pracy młodocianych

Poprzez poradnictwo prawne,
Państwowa Inspekcja Pracy pełni
bardzo ważną, społeczną funkcję. W
wielu przypadkach uświadamianie
osobom przysługujących im praw,
wdrażanie procedur kontrolnych po
przyjęciu skarg, pomoc w dochodzeniu
roszczeń
przed
sądami
pracy,
umożliwia wyegzekwowanie należnych
praw i świadczeń. Również z racji
posiadania
przez PIP uprawnień
nadzorczych
w
zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy,
wątpliwości
z
nich
wynikające
najchętniej są wyjaśniane przez
pracodawców właśnie w PIP.

III. Wyniki kontroli ujętych w
programie
działań
długofalowych

1. Zakłady branży budowlanej.
W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 115 kontroli na 59
terenach budów, na których prace
budowlane wykonywało 1.108 osób
zatrudnionych
przez
102
przedsiębiorców budowlanych.
20
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Podczas kontroli inspektorzy
pracy koncentrowali swoją uwagę
przede wszystkim na zagrożeniach,
jakie występują w trakcie robót
budowlanych, w tym na pracach
prowadzonych na wysokości oraz przy
wykonywaniu prac ziemnych podczas,
których najczęściej dochodzi do
wypadków. Kontrole obejmowały przy

tym
takie
zagadnienia
jak:
przygotowanie pracowników do pracy,
organizację prowadzonych prac, środki
ochrony zbiorowej i indywidualnej,
przygotowanie maszyn i urządzeń
budowlanych
oraz
sprzętu
pomocniczego a także prawidłową ich
eksploatację, zapewnienie zaplecza
higieniczno-sanitarnego.

Wykres B. Odsetek kontrolowanych budów, na których stwierdzono nieprawidłowości
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Niewłaściwie zbudowane rusztowania.

2008

2007

2006

2005

Niewłaściwa eksploatacja oraz konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych.
Brak lub niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej
Wykonywanie prac na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń
Brak lub niewłaściwy stan pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
Prowadzenie robót ziemnych w sposób niebezpieczny oraz prac w wykopach bez wymaganych
zabezpieczeń.

Do najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości
podczas

wykonywania
należały:

prac

budowlanych
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1)
nieprawidłowo
zorganizowane
stanowiska pracy na wysokości. Tego
rodzaju uchybienia stwierdzono na
terenie 40 placów budów, a więc na
większości z nich (67,8% budów). Do
nieprawidłowości tych należały:
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie
stanowisk prac na wysokości,
- brak lub nieużywanie środków
ochrony
indywidualnej
zabezpieczającej przed upadkiem z
wysokości,
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie
otworów technologicznych,
- niezgodne z przepisami bhp dojścia
do stanowisk pracy.
Do
zasadniczych
przyczyn
ujawnionych w powyższym zakresie
nieprawidłowości
należy
zaliczyć:
szybkie tempo wykonywania robót –
typowe
dla
budownictwa,
nieuwzględnianie w harmonogramie
wykonywania
robót
prac
zabezpieczających przed wypadkami
oraz
lekceważenie
krótkotrwałych
zagrożeń, które znikają natychmiast po
zakończeniu prac.
2) niewłaściwy stan techniczny i
eksploatacja rusztowań. Stan taki
stwierdzono
w
prawie
58,0%
kontrolowanych
placów
budów.
Nieprawidłowości polegały przede
wszystkim na:
- niestabilnym
posadowieniu
i
zakotwieniu
rusztowania,
co
zagrażało bezpieczeństwu osób
wykonujących prace z ich użyciem,

- braku
lub
niewłaściwym
zamontowaniu
balustrad
i
wypełnianiu pomostów, które nie
gwarantowały bezpieczeństwa przy
wykonywaniu robót budowlanych,
- braku
prawidłowych
komunikacyjnych,

pionów

- braku udokumentowania odbioru
rusztowania
przez
uprawnione
osoby.
Przyczyn tego stanu rzeczy
należy upatrywać w braku rzetelności
w niezgodnym z przepisami montażu
rusztowań i dokonywaniu ich odbiorów
przez nieuprawnione osoby, a także
braku ich okresowych kontroli i
konserwacji.
3) nieprawidłowości przy wykonywaniu
robót ziemnych, w tym w wykopach.
Liczba stwierdzonych uchybień w roku
sprawozdawczym uległa obniżeniu w
stosunku
do
roku
2010.
Nieprawidłowości w tym zakresie
stwierdzono na 9 placach budów, czyli
15,0% objętych kontrolami i polegały
przede
wszystkim
na:
braku
zabezpieczeń stanowisk pracy w
wykopach, braku lub nieprawidłowo
wykonanych zejściach (wejściach) do
wykopów.
Wymienione
braki
spowodowane były chęcią obniżenia
kosztów realizowanych prac.
Do
zasadniczych
przyczyn
ujawnionych nieprawidłowości należy
zaliczyć między innymi:
1) w ocenie przedsiębiorców
- wysokie
koszty
związane
z
dopełnieniem obowiązków z zakresu
22
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prawa pracy, w szczególności
bezpieczeństwa i higieny pracy
spoczywających na pracodawcy,
- szeroki
zakres
związanych
z
przedsiębiorstwa,

- lekceważenie zagrożeń przez osoby
zatrudnione na budowach, w tym
przez pracowników nadzoru,

obowiązków
prowadzeniem

- niewłaściwa organizacja pracy i brak
nadzoru ze strony pracodawców i
osób kierujących pracownikami,

- krótkie terminy realizacji prac, przy
jednoczesnym
ograniczaniu
nakładów
przez
duże
firmy
zlecające roboty,

- brak właściwej koordynacji prac
wykonywanych jednocześnie przez
większą liczbę podwykonawców.

2) w ocenie inspektorów pracy
- nieuwzględnianie przez inwestorów
kosztów
związanych
z
zapewnieniem
bezpiecznych
warunków pracy podczas realizacji
inwestycji i wybór wykonawców
oferujących najniższe koszty,
-

krótkie terminy realizacji inwestycji
wymagane przez inwestorów,

- niski poziom wiedzy pracodawców w
zakresie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, w szczególności
prowadzenia prac niebezpiecznych i
oceny ryzyka zawodowego,
- podejmowanie przez pracodawców
jedynie działań zmierzających do
usunięcia
nieprawidłowości
ujawnionych przez inspektorów
pracy i brak własnych inicjatyw
mających na celu eliminowanie
pojawiających się zagrożeń,
-

powierzanie wykonywania prac
osobom
przypadkowym
bez
kwalifikacji
i
doświadczenia
zawodowego,

Dla zlikwidowania ujawnionych
nieprawidłowości
i
zapobieżeniu
powstawania
ich
w
przyszłej
działalności jednostek budowlanych,
inspektorzy
pracy
zastosowali
następujące środki prawne:
1) wydali 697 decyzji, w tym:
a) 59 decyzji wstrzymania prac z uwagi
na bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia 191 zatrudnionych.
Decyzje dotyczące wstrzymania prac
wydane zostały z uwagi na;
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenie
stanowisk pracy na wysokości i miejsc
niebezpiecznych grożących upadkiem
z wysokości - 24 decyzje,
nieprawidłowości
w
montażu
rusztowań,
co
zagrażało
bezpieczeństwu
pracowników
wykonujących prace z tych rusztowań
(nieprawidłowe
obarierowanie
pomostów, brak pomostów i pionów
komunikacyjnych) – 23 decyzje,
- brak lub nieużywanie przez
pracowników
środków
ochrony
indywidualnej – 10 decyzji,
b) wydali także 26 decyzji skierowania
79 pracowników do innych prac z
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uwagi na ich zatrudnianie bez
wymaganych
uprawnień
kwalifikacyjnych (12 decyzji – 25
pracowników), nie stosowanie środków
ochrony indywidualnej (10 decyzji – 41
pracowników)
i
bez
posiadania
profilaktycznych badań lekarskich (4
decyzje – 13 pracowników),
c) wydano również 16 decyzji
nakazujących wstrzymanie eksploatacji
maszyn i urządzeń stwarzających
zagrożenie dla życia i zdrowia
pracowników i innych osób związanych
z pracami budowlanymi (rusztowania –
1 decyzja, maszyny i urządzenia – 5
decyzji),
2) skierowali do pracodawców 21
wniosków pokontrolnych zalecających
usunięcie innych nieprawidłowości
związanych
z
problematyką
przygotowania
pracowników
do
bezpiecznego
wykonywania
powierzonych im prac i organizacji
stanowisk pracy.
Za
stwierdzone
naruszenia
przepisów
związanych
z
nieprawidłowym prowadzeniem prac
budowlanych, inspektorzy pracy ukarali
mandatami karnymi 54 pracodawców i
osób z nadzoru na łączną kwotę –
66.800 zł. W stosunku do 2 osób
zastosowali środki wychowawcze –
ostrzeżenia.
W roku sprawozdawczym – w
wyniku stwierdzenia w 2 zakładach
budowlanych
powtarzalności
występowania nieprawidłowości w
zakresie
prowadzenia
robót
budowlanych
i
występowania
bezpośrednich zagrożeń dla życia i

zdrowia pracowników – inspektorzy
pracy
skierowali
do
Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych wnioski o
podwyższenie
składki
na
ubezpieczenie wypadkowe w tych
zakładach.
W trakcie trwania czynności
kontrolnych wykonano 312 decyzji
ustnych. Pracodawcy poinformowali o
wykonaniu
254
(66%)
decyzji
pisemnych oraz o wdrożeniu do
realizacji poleceń i uwag zawartych w
14 wnioskach (66,7%).
W wyniku podjętych działań
zlikwidowano
znaczną
liczbę
nieprawidłowości i wynikających z nich
zagrożeń, co zapewniło poprawę
bezpieczeństwa i warunków pracy, w
szczególności wyeliminowano 59
bezpośrednich zagrożeń życia i
zdrowia 191 pracowników.
Równolegle z prowadzonymi
kontrolami,
inspektorzy
pracy
prowadzili działania prewencyjne.
W czasie czynności kontrolnych
inspektorzy pracy udzielali także porad
prawnych i technicznych związanych z
branżą budowlaną. Udzielono 367
porad technicznych i 158 prawnych.
Skala i zakres ujawnionych
nieprawidłowości podczas kontroli prac
budowlanych, a także zaistniałe
wypadki w sektorze budowlanym
wskazują, że stan przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy utrzymuje się nadal na
niezadowalającym poziomie.
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Kontrole wykonywania
budowie i remoncie dróg.

prac

przy

W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono 47 kontroli w 43
zakładach na 22 terenach budów.
Przedmiotem
kontroli
było
przestrzeganie
przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
budowie
i
remoncie
dróg.
W
kontrolowanych
zakładach
zatrudnionych
było
1.124
pracowników.
Do najczęściej stwierdzanych
nieprawidłowości przy wykonywaniu
przedmiotowych robót należy zaliczyć
między innymi:
- brak odpowiednich lub nieużywanie
przez
pracowników
środków
ochrony
indywidualnej
–
21
zakładów (95,4%),
- brak wymaganych pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych
15
zakładów (68%),
- brak niezbędnych zabezpieczeń
oraz nieoznakowanie stref i miejsc
niebezpiecznych na placach budów
– 14 zakładów (63,6%),
- prowadzenie robót bez wymaganych
instrukcji
bezpiecznego
wykonywania robót – 13 zakładów
(59%),
- wykonywanie przez pracowników
prac, przy których wymagane były
dodatkowe
uprawnienia
kwalifikacyjne – 11 zakładów (50%),
- niestosowanie przez pracowników
odzieży i obuwia roboczego – 8
zakładów (36%),

-

niewłaściwie
przeprowadzony
instruktaż wstępny stanowiskowy
bhp – 7 zakładów(31,8%).

Ujawnione
nieprawidłowości
dotyczyły – w różnym stopniu wszystkich zatrudnionych pracowników
Wśród najczęstszych przyczyn
naruszenia prawa przy wykonywaniu
robót budowlanych i remontowych
związanych z budową dróg należy
wymienić:
lekceważenie
przez
kierownictwo robót i przedsiębiorców
zagrożeń występujących na budowach,
niewłaściwą organizację procesów i
stanowisk
pracy,
presję
czasu
realizacji budowy, zatrudnianie często
przypadkowych osób nieposiadających
wymaganych
kwalifikacji,
brak
znajomości przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Dla
zlikwidowania
stwierdzonych
nieprawidłowości,
inspektorzy pracy wydali 234 decyzje,
w tym z uwagi na bezpośrednie
zagrożenie dla życia i zdrowia
pracowników wydano: 13 decyzji
nakazujących wstrzymanie prac, 4
nakazujące wstrzymanie eksploatacji
maszyn i urządzeń, 25 decyzji
dotyczyło skierowania 48 pracowników
do innych robót z uwagi na brak
odpowiednich
uprawnień
kwalifikacyjnych przez 26 pracowników
lub nie używanie przez pracowników
środków ochrony indywidualnej (22
pracowników).
Spośród
ujawnionych
nieprawidłowości,
50
zostało
zakwalifikowanych, jako wykroczenia
przeciwko prawom pracownika, za
25
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które inspektorzy pracy 22 ukarali
mandatami na łączną grzywnę w
wysokości – 27.000 zł. Zastosowali
także 2 środki wychowawcze.
Zrealizowano
139
decyzji
wydanych na piśmie (85,3%), 71
decyzji ustnych (100%), 5 wniosków
(45,5%).
Wydane
środki
prawne
spowodowały, iż warunki pracy i
bezpieczeństwa uległy poprawie dla
136 pracowników.

Przeprowadzone
kontrole
wykazały, że najczęściej powtarzające
się nieprawidłowości dotyczyły:
- niewłaściwej
organizacji
i
wyposażenia bądź zabezpieczenia
stanowisk pracy, niewłaściwego
prowadzenia
procesów
technologicznych – dotyczyło 4
zakładów,
- niewłaściwego stanu technicznego
maszyn i urządzeń - w 3 zakładach
- niestosowanie środków ochrony
indywidualnej – w 4 zakładach,

2. Zakłady charakteryzujące
się
największym nasileniem zagrożeń
zawodowych (wzmożony nadzór).

- niewłaściwej eksploatacji urządzeń i
instalacji energetycznych – w 2
zakładach.

W
roku
sprawozdawczym
wzmożonym nadzorem nadal objęte
były 4 zakłady pracy, w których
zatrudniano
łącznie
4.493
pracowników. Są to: „CELSA” Huta
Ostrowiec Spółka z o.o., DELFO
POLSKA S.A Zakład w Kielcach, MAN
STAR TRUCK & BUSES Spółka Z o.o.
Oddział w Starachowicach, Kopalnie i
Zakłady
Chemiczne
Siarki
„SIARKOPOL” S.A w Grzybowie.

W ocenie inspektorów pracy,
główne przyczyny naruszania prawa w
kontrolowanych zakładach to:

W zakładach tych w warunkach
zagrożeń zawodowych zatrudnionych
było – 1.989 pracowników, tj. 44,3%
ogółu zatrudnionych – w tym: w
warunkach zagrożenia czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy –
1.470 pracowników, w warunkach
zagrożenia
związanymi
z
uciążliwościami w pracy – 427
pracowników,
a
w
warunkach
związanych z zagrożeniami czynnikami
mechanicznymi – 92 pracowników.

- brak
możliwości
zwiększenia
wydatków na poprawę warunków
pracy wynikające z uwarunkowań
rynkowych,
- nieprzestrzeganie
przepisów
bezpieczeństwa
pracy
przez
pracowników,
również
dozoru
średniego,
- brak dostatecznego
strony kierownictwa.

nadzoru

ze

Natomiast pracodawcy wskazywali:
- pogorszenie sytuacji ekonomicznej i
związany z tym brak środków
finansowych
uniemożliwiający
realizowanie
przedsięwzięć
w
zakresie
remontów,
zmiany
technologii
i
wymianę
parku
maszynowego,
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-

wysokie
koszty
związane
z
dopełnieniem
obowiązków
spoczywających na pracodawcy w
zakresie
spełnienia
wymogów
przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy,

- niewłaściwe podejście pracowników
do przestrzegania przepisów i zasad
bhp.
W roku 2011 w zakładach
objętych wzmożonym nadzorem miały
miejsce 132 wypadki przy pracy, w tym
1 śmiertelny i 1 powodujący ciężkie
uszkodzenie ciała. Natomiast w roku
2010 odnotowano 148 wypadków przy
pracy zakwalifikowanych, jako wypadki
lekkie. Z powyższego wynika, że w
omawianym
zakresie
w
roku
sprawozdawczym
nastąpiło
pogorszenie sytuacji, jeśli chodzi o
skutki
zaistniałych
wypadków.
Natomiast
w okresie
tym
nie
stwierdzono
zachorowalności
na
choroby zawodowe.
W
celu
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
inspektorzy pracy wydali 34 decyzje i
skierowali
do
pracodawców
7
wniosków.
Pracodawcy zrealizowali 28 decyzji,
tj.80% oraz 100% wniosków.

W wyniku działań prawnych
podjętych przez inspektorów pracy i
odpowiednie służby przedmiotowych
zakładów
pracy,
wyeliminowano
zagrożenia zawodowe i wypadkowe
dla 1.890 pracowników zatrudnionych
w tych warunkach. Stanowią oni 95,0%
pracowników narażonych
na
te
zagrożenia.
Wyniki kontroli wskazują, że
forma wzmożonego nadzoru nad
zakładami
pracy
przynosi
stałą
poprawę warunków pracy. Pomimo
uzyskiwanej
poprawy,
stan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
pracowników w dalszym ciągu odbiega
od oczekiwań, co nie pozwoli
wyeliminować
kontrolowanych
zakładów z listy zakładów objętych
wzmożonym nadzorem inspekcji pracy.

3.

Kontrola
przestrzegania
przepisów w zakresie czasu
prowadzenia pojazdów, przerw i
czasu odpoczynku kierowców.

W
roku
inspektorzy pracy
kontroli w zakresie
pojazdu, przerw i
kierowców.

sprawozdawczym,
przeprowadzili 38
czasu prowadzenia
czasu odpoczynku
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Wykres 1. Czas pracy kierowców – kontrole w zakładach wg zatrudnienia

1

3
250 i więcej

12

22

50 - 249
10 - 49
0-9

Wykres 2. Czas pracy kierowców – kontrole w zakładach wg prowadzonej działalności

1

1
9

Handel hurtowy i detaliczny
Transport , składowanie
Przetwórstwo przemysłowe

27

Inspektorzy pracy skontrolowali:
- 11.462
krajowym
rzeczy,

dni pracy kierowców w
zarobkowym
przewozie

Budownictwo

- 19.223 dni pracy kierowców w
międzynarodowym
zarobkowym
przewozie rzeczy
- 5.482 dni pracy kierowców w
krajowym przewozie na potrzeby
własne.
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W sumie skontrolowano 3.6167
dni pracy 246 kierowców.

kierowców były często łamane przez
pracodawców.

Przeprowadzone
kontrole
wykazały, że przepisy o czasie pracy

Wykres 3. Czas pracy kierowców – stwierdzone nieprawidłowości

Zapewnienie odpowiedniego
odpoczynku - tygodniowego

5,69%

Przestrzeganie limitu czasu jazdy dwutygodniowego

7,32%

Przestrzeganie limitu czasu jazdy
-dziennego

13,01%

Zapewnienie wymaganej przerwy
przy prowadzeniu pojazdu przez okres
dłuższy niż 4,5 godz.

34,15%

Zapewnienie odpowiedniego
odpoczynku - dziennego

37,80%
0%

Jako przyczyny tego zjawiska
należy wskazać przede wszystkim:
a) według pracodawców: względy
ekonomiczne oraz wzrost konkurencji
na
rynku
usług
transportowych
powodujący konieczność ograniczenia
przez
przedsiębiorców
kosztów
prowadzonej działalności,
b) według inspektorów pracy:
- brak należytej staranności kierowców
w
zakresie:
obsługi
urządzeń
rejestrujących poszczególne rodzaje
okresów
aktywności,
uzyskiwania
wydruków z tachografów cyfrowych w

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

dniu
wykonywania
przewozu
drogowego, w którym wystąpiły
nieprawidłowości dotyczące czasu
pracy,
odpowiedniego
ręcznego
opisania analogowych wykresówek
tachografów na dniach, w których
wystąpiły nieprawidłowości,
- brak odpowiedniego nadzoru ze
strony
pracodawców
nad
wykonywaniem obowiązków przez
kierowców,
- brak
dostatecznej
znajomości
przepisów dotyczących czasu pracy
kierowców przez pracodawców lub
osoby kierujące pracownikami.
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W
wyniku
stwierdzonych
nieprawidłowości, inspektorzy pracy
wydali 36 decyzji nakładających kary
pieniężne na łączną kwotę 194.300
złotych.
Wydano ponadto 61 decyzji z
zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy
oraz
skierowano
do
pracodawców
157
wniosków
pokontrolnych
dotyczących
nieprawidłowości
w
wypłacie
świadczeń ze stosunku pracy.
Inspektorzy pracy stwierdzili
popełnienie 23 wykroczeń przeciwko
prawom pracownika i nałożyli na 9
pracodawców mandaty karne na
łączną kwotę 11.900 złotych.
W
ramach
działalności
prewencyjnej, Okręgowy Inspektorat
Pracy zorganizował i przeprowadził 2
szkolenia
dotyczące
realizowania
przepisów o czasie pracy kierowców,
adresowane do pracodawców oraz
osób
prowadzących
w
imieniu
pracodawcy sprawy kadrowe, a także
specjalistów ds. transportu i rozliczania
czasu pracy kierowców.

IV. Wyniki kontroli ujętych w
planie rocznym

1. Placówki ochrony zdrowia.
Celem
kontroli
placówek
ochrony zdrowia było sprawdzenie
prawidłowości stosowania wybranych
przepisów prawa pracy w zakresie
dotyczącym zgodności
charakteru
świadczonej pracy z rodzajem zawartej

umowy,
czasu
pracy,
wypłaty
wynagrodzenia za pracę i urlopów
wypoczynkowych.
Kontrole przeprowadzono w 21
placówkach służby zdrowia, tym w 14
będących
publicznymi
zakładami
opieki zdrowotnej i w 7 mających
charakter niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Spośród zakładów
objętych kontrolami - 8 to zakłady
przeznaczone dla osób, których stan
zdrowia
wymaga
udzielania
całodobowych
świadczeń
zdrowotnych, a 13 to zakłady
prowadzące działalność w ramach
lecznictwa otwartego.
Skontrolowane
zakłady
zatrudniały łącznie 4.272 pracowników,
w tym 3.598 kobiet. Ustalono, że w
skontrolowanych
podmiotach
226
osób świadczyło usługi medyczne na
podstawie
zawartych
umów
cywilnoprawnych,
a
330
tzw.
podmiotów
gospodarczych
wykonywało usługi medyczne na rzecz
tych placówek.
Przeprowadzone
kontrole
wykazały między innymi następujące
nieprawidłowości:
- nieprawidłowo opracowana treść
regulaminów pracy - w 12 zakładach
(57,1% objętych kontrolami),
- uchybienia w sporządzaniu umów o
pracę - w 5 zakładach (25,0%),
- zatrudnianie
pracowników
bez
zachowania ich dobowej normy
czasu pracy - w 6 zakładach
(28,6%),
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- brak zapewnienia pracownikom
nieprzerwanych
odpoczynków
dobowych - w 6 zakładach /
28,6%/,
- nieprzestrzeganie
przepisów
o
czasie
pracy
pracowników
niepełnosprawnych - w 7 zakładach
(33,3%),
- w wypłacie wynagrodzenia za pracę i
dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych - w 6 zakładach
(28,6%),
- w
realizowaniu
przepisów
o
udzielaniu
urlopów
wypoczynkowych - w 11 zakładach
(52,4%),
-

w wyposażeniu pracowników w
odzież i obuwie robocze - w 6
zakładach (28,6%).

Dla
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości,
inspektorzy pracy wydali 48 decyzji i
skierowali do pracodawców 207
wniosków pokontrolnych. Ponadto w
związku
z
ujawnieniem
stanów
faktycznych
mających
znamiona
wykroczeń
przeciwko
prawom
pracownika,
inspektorzy
pracy
skierowali do sądów 3 wnioski o
ukaranie, a 5 osób ukarano mandatami
na łączną kwotę – 7.200 zł.
Pracodawcy zrealizowali 195
wniosków tj. 94,0% oraz 37 decyzji, co
stanowi 77,0% wydanych.
Nieprawidłowości w zakładach
opieki zdrowotnej wystąpiły przede
wszystkim w zakładach publicznych
przeznaczonych dla osób, których stan

zdrowia
wymaga
udzielania
całodobowych
świadczeń
zdrowotnych. Natomiast w zakładach
lecznictwa
otwartego
(zarówno
publicznych, jak i niepublicznych),
skala stwierdzonych naruszeń prawa
była zdecydowanie mniejsza.
Wśród przyczyn, które miały
wpływ na powstałe nieprawidłowości w
zakładach przeznaczonych dla osób,
których
stan
zdrowia
wymaga
udzielania całodobowych świadczeń
zdrowotnych,
należy
wymienić:
niewystarczającą liczbę pracowników
posiadających wymagane kwalifikacje;
trudności
finansowe
zakładów;
nierzetelne wykonywanie obowiązków
przez pracowników działu kadr oraz
tolerowanie panujących zwyczajów
skutkujących
naruszaniem
prawa
pracy, jak również nieznajomość
przepisów przez osoby odpowiedzialne
za realizowanie wyznaczonych zadań.
Natomiast
w
zakładach
lecznictwa otwartego (publicznych i
niepublicznych),
przyczynami
powstałych nieprawidłowości było:
nierzetelne wykonywanie obowiązków
przez pracowników działu kadr oraz
nieznajomość
obowiązujących
przepisów.
Podsumowując
wyniki
przeprowadzonych kontroli w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy
w placówkach służby zdrowia należy
stwierdzić, że stan stwierdzony w tym
zakresie
jest
niezadowalający
i
wymaga prowadzenia dalszych kontroli
w nowym okresie sprawozdawczym.
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2. Czas pracy, kontrola zakładów
różnych branż

hotelarstwem i gastronomią oraz
administracją publiczną – po 1 kontroli.

W
roku
sprawozdawczym
inspektorzy pracy przeprowadzili 22
kontrole w 22 zakładach pracy różnych
branż
zatrudniających
2.263
pracowników.

Najwięcej
kontroli
przeprowadzono
w
zakładach
zatrudniających do 9 pracowników 45,0% ogółu kontroli, a następnie w
zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49
pracowników - 18,0% kontroli, od 50
do 249 pracowników - 13,0% kontroli,
a powyżej 250 pracowników – 23,0%
kontroli.

Spośród przeprowadzonych kontroli 10 kontroli (45,5%) przeprowadzono w
zakładach prowadzących działalność w
zakresie
handlu
hurtowego
i
detalicznego, 8 kontroli (36,4%)
przeprowadzono u przedsiębiorców
prowadzących działalność w zakresie
przetwórstwa
przemysłowego,
a
pozostałe
kontrole
dotyczyły
podmiotów
związanych
z
budownictwem,
transportem,

Na przeprowadzone 22 kontrole
tylko w 3 przypadkach inspektorzy
pracy
nie
stwierdzili
naruszeń
przepisów o czasie pracy.

Czas pracy w zakładach różnych branż – stwierdzone nieprawidłowości

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy
okresów rozliczeniowych

5,06%

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy
rozkładów czasu pracy

5,06%

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy

5,06%

Zatrudnianie prac z naruszeniem przepisów o
odpoczynku 35 godzinnym tygodniowym

6,33%

Zatrudnianie prac z naruszeniem przepisów o
odpoczynku 11godzinnym dobowym

7,59%

Nieokreślenie w układzie zbiorowym pracy
systemów czasu pracy

7,59%

Nierzetelne prowadzenie ewidencji

10,13%

Niezapewnienie dnia wolnego w zamian
za pracę w dniu wolnym

12,66%

Zatrudnianie pracownikówpowyzej 5 dni w
tygodniu

12,66%
0%

5%

10%

15%
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W wyniku kontroli, inspektorzy
pracy skierowali do pracodawców 63
wnioski pokontrolne dotyczące 633
pracowników. Z wymienionej liczby
wniosków
do
końca
okresu
sprawozdawczego
zrealizowanych
zostało przez pracodawców 8
wniosków, czyli 92,1%. Ponadto
inspektorzy pracy wydali:
- 90 decyzji w zakresie technicznego
bezpieczeństwa pracy, dotyczące
606 pracowników,

innymi
pracownikami,
brak
obowiązkowości
w
należytym
planowaniu
pracy
i
jej
ewidencjonowaniu,
- absencje chorobowe, urlopy na
żądanie,
które
dezorganizują
planowanie pracy,
- nieznajomość przepisów.

- 3 decyzje nakazujące wypłatę
świadczeń pracowniczych dla 154
osób, z czego dla 152 świadczenia
zostały wypłacone,

W ocenie inspektorów pracy,
najważniejsze przyczyny powstawania
nieprawidłowości w zakresie przepisów
o czasie pracy jest lekceważenie
unormowań
w
przedmiotowym
zakresie oraz często ich nieznajomość
przez pracodawców

- 102 wnioski z zakresu bhp
obejmujące swoją dyspozycją 1369
pracowników.

Kontrole czasu pracy kierowców
wykonujących przewozy regularne do
50 km.

Spośród
ujawnionych
nieprawidłowości, inspektorzy 16 z
nich uznali, jako mające znamiona
wykroczeń
przeciwko
prawom
pracownika, w tym 13 dotyczących
nieprzestrzegania przepisów o czasie
pracy i 3 naruszające przepisy o
dodatkach za pracę w godzinach
nadliczbowych.
Na
sprawców
wykroczeń nałożono 9 grzywien w
formie mandatów karnych na łączną
kwotę 12.000 złotych.

W okresie sprawozdawczym w
Okręgowym Inspektoracie Pracy w
Kielcach przeprowadzono 4 kontrole w
zakresie przestrzegania przepisów
ustawy o czasie pracy kierowców
wykonujących przewozy regularne do
50 km. Kontrole przeprowadzono w
przedsiębiorstwach
komunikacji
miejskiej w Kielcach, Starachowicach,
Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w
Skarżysku Kamiennej. Wszystkie te
przedsiębiorstwa prowadzą krajowy
zarobkowy przewóz osób i mają na
swym stanie 335 pojazdów. Żaden z
pojazdów nie posiada tachografu.

Jako przyczyny stwierdzonych
uchybień pracodawcy wskazywali:
- małą elastyczność
czasie pracy,

przepisów

o

- działania samych pracowników –
samowolne zamiany godzin pracy z

W czasie kontroli stwierdzono
między
innymi
następujące
nieprawidłowości:
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- u
dwóch
pracodawców
nieprawidłowe
ewidencjonowanie
czasu pracy. Błędy dotyczyły
ewidencjonowania czasu pracy w
dobach kalendarzowych zamiast w
dobach pracowniczych,
- w dwóch zakładach ujawniono
uchybienia w ustalaniu rozkładów
czasu pracy (art. 31a ustawy o
czasie pracy kierowców). Dla
kierowców ustalane były zbiorcze,
miesięczne harmonogramy (grafiki)
czasu pracy, w których wskazywane
były podstawowe dane osobowe
pracownika, liczba godzin pracy w
danym dniu oraz numer linii
obsługiwanej przez niego, a także
dni wolne od pracy,
- w trzech zakładach nie zapewniono
dla 10 kierowców przeciętnie 5dniowego
tygodnia
pracy
w
przyjętym okresie rozliczeniowym.
Każdy z tych kierowców był
zatrudniony 1 lub 2 dni ponad
przeciętnie pięć dni w tygodniu,
- trzech
pracodawców
w
kilku
przypadkach
nie
zapewniło
pracownikom, co najmniej raz na
cztery tygodnie niedzieli wolnej od
pracy,
- u dwóch pracodawców w kilku
przypadkach
nie
zapewniono
kierowcy odpoczynku dziennego i
odpoczynku tygodniowego.
Przeprowadzone kontrole nie
wykazały, aby w zakładach objętych
kontrolą doszło do rażących naruszeń
prawa w zakresie przestrzegania norm
czasu pracy kierowców. Ujawnione

nieprawidłowości
incydentalny

miały

charakter

Konsekwencją
stwierdzonych
nieprawidłowości
w
zakresie
rozliczania czasu pracy i jego
planowania, były często uchybienia
związane
z
nieprawidłowym
naliczaniem świadczeń pracowniczych,
a przede wszystkim dodatków za pracę
w godzinach nadliczbowych.
Najczęstszymi
przyczynami
wykazanych nieprawidłowości było
przede
wszystkim:
nieznajomość
przepisów lub błędna ich interpretacja,
braki w obsadzie stanowisk kierowców
i ich nieprzewidywalna absencja, brak
umiejętności
zarządzania
czasem
pracy przez osoby odpowiedzialne za
planowanie nadzorowanie i rozliczanie
czasu pracy, a często także pomyłki. Z
ustaleń kontroli wynika, że występują
poważne trudności w zarządzaniu
kierowcami, jako specyficznej grupie
zawodowej, którzy chcą uczestniczyć
w planowaniu czasu pracy nie znając
prawidłowych zasad tego planowania.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli
i
ujawnionych
nieprawidłowości,
inspektor
pracy
skierował do pracodawców 42 wnioski
w
wystąpieniach,
w
których
zobowiązywał
ich
do
usunięcia
stwierdzonych
uchybień.
Wydane
wnioski dotyczyły 79 pracowników.
Realizacja
wydanych
wniosków
pokontrolnych
spowodowała
wypłacenie dla pracowników około 60
tys. zł należnych, a nie wypłaconych im
świadczeń wynikających ze stosunku
pracy.
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3. Zarządzanie bezpieczeństwem w
zakładach pracy, w których
występuje
duże
nasilenie
wypadków przy pracy.
Celem kontroli realizowanych w
ramach powyższego tematu było
sprawdzenie przestrzegania przez
pracodawców przepisów i zasad
dotyczących
oceny
ryzyka
zawodowego
oraz
podejmowanie
środków
profilaktycznych
zmniejszających to ryzyko w aspekcie
wypadków przy pracy, jakie miały
miejsce w tych zakładach.
Kontroli poddano 20 zakładów
pracy o zatrudnieniu powyżej 50
pracowników. Podstawę doboru tych
zakładów do kontroli były przekazane
do Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach bazy ZUS IWA za okres lat
2008 – 2010, zawierające informacje
na temat liczby wypadków w tych
podmiotach.
Zakłady
objęte
prowadziły działalność:

kontrolami

- produkcyjną – 11 zakładów (55,0%
kontrolowanych),
- budownictwo – 3 zakłady (15,0%
kontrolowanych),
- handel i naprawy – 2 zakłady
(10,0% kontrolowanych),
- po
1
zakładzie:
edukacyjną,
rolnictwo i łowiectwo, obsługa
nieruchomości
i
administracja
publiczna.

Za lata 2009 – 2010, w
zakładach
objętych
kontrolami
stwierdzono - 608 wypadków przy
pracy,
w
wyniku
których
poszkodowanych
zostało
608
pracowników, w tym 3 ze skutkiem
śmiertelnym oraz 2 z ciężkimi
obrażeniami
ciała.
Najwięcej
wypadków odnotowano w zakładach
prowadzących działalność:
- produkcyjną – 354 wypadki (58,2%),
w tym 1 śmiertelny a 2 osoby
doznały ciężkich obrażeń ciała,
- handel i naprawy – 139 wypadków,
- edukacyjną - 39 wypadków.
Wypadki
ze
skutkiem
śmiertelnym miały ponadto miejsce w
zakładach prowadzących działalność w
zakresie rolnictwa i łowiectwa – 1
osoba oraz w administracji publicznej –
1 osoba.
W czasie kontroli stwierdzono
między
innymi
następujące
nieprawidłowości:
- u 17 pracodawców odnotowano
brak przeprowadzenia wymaganej
aktualizacji
oceny
ryzyka
zawodowego, w tym dodatkowej
analizy zagrożeń,
- u 16 pracodawców nie zapewniono
właściwego
opisu
miejsca
zdarzenia, nie dokonano oceny
stanu
technicznego
eksploatowanych
maszyn
i
urządzeń,
nie
oceniano
stosowanych
środków
ochrony
indywidualnej,
a
okoliczności
wypadku przy pracy opisano z
pominięciem
oględzin
miejsca
zdarzenia,
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- u
14
pracodawców
–
po
zakończeniu
postępowania
powypadkowego - nie ustalono
wszystkich
przyczyn
zdarzeń
wypadkowych,
-

badanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, niewłaściwe
ich zorganizowanie, powierzanie
prowadzenia służb osobom nie
zawsze znającym problematykę
działalności
zakładów,
brak
inicjowania – przez przedstawicieli
służb
bhp
konieczności
prowadzenia systematycznej oceny
ryzyka zawodowego

natomiast u 10 pracodawców
stwierdzono
nieprawidłowości
związane
z
prowadzeniem
postępowania powypadkowego oraz
jego dokumentowaniem.

W ocenie inspektorów pracy do
najczęstszych
przyczyn
naruszeń
prawa należało:
- lekceważenie przez pracodawców
zagrożeń
zawodowych
występujących w procesach pracy
powiązane
z
niedostrzeganiem
oceny ryzyka zawodowego, jako
narzędzia
umożliwiającego
określenie prawidłowych działań
służących
bezpieczeństwu
i
ochronie zdrowia pracowników,
- brak jednoznacznego wskazania w
przepisach prawa terminów dla
obowiązku okresowej oceny ryzyka
zawodowego,
- nieznajomość przepisów prawa
przez pracodawców oraz brak ich
właściwego
przeszkolenia
w
zakresie procedur powypadkowych,
- brak dostatecznego nadzoru nad
problemami bezpieczeństwa pracy,
w tym nie dostrzeganie korzyści z
właściwego zarządzania sprawami
bezpieczeństwa i higieny pracy,
- niewłaściwe działania służb bhp, co
wyraża
się
w
niewielkim
zaangażowaniu
tych
osób
w

-

włączanie
do
postępowania
powypadkowego
osób
niekompetentnych,
jako
przedstawiciele załogi.

Pracodawcy
natomiast
wskazywali na problemy ekonomiczne
przedsiębiorstw, co nie umożliwia im w
pełni realizować przepisy z zakresu
warunków i bezpieczeństwa pracy.
Podnoszony jest także argument
nieznajomości
nadmiernie
zmieniających się przepisów prawa,
jako przyczyny stwierdzonych braków i
nieprawidłowości w kontrolowanym
obszarze.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli zastosowana
następujące
środki prawne:
- wydano 97 decyzji w tym 43 ustne,
- skierowano do pracodawców194
wnioski pokontrolne,
- stwierdzono popełnienie 9 wykroczeń
przeciwko prawom pracownika.
Stan bezpieczeństwa i higieny
pracy – w szczególności w obszarze
zarządzania bezpieczeństwem pracy w
zakładach o zatrudnieniu powyżej 50
pracowników – jest niezadowalający.
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Pomimo istnienia w zakładach
bardziej skrystalizowanych struktur w
systemie odpowiedzialności za stan
bhp, w tym etatowych służb bhp i
społecznej inspekcji pracy, ujawniono
szeroki wachlarz nieprawidłowości
obejmujący cały zakres badanego
obszaru działalności. Świadczy to o
lekceważeniu
lub
niedocenianiu
problematyki
zarządzania
bezpieczeństwem pracy. W części
zakładów
widoczna
jest
wciąż
niewiedza
pracodawców
i
lekceważenie przez nich zagrożeń
zawodowych
występujących
w
procesach
pracy,
powiązane
z
niedostrzeganiem
oceny
ryzyka
zawodowego
jako
narzędzia
umożliwiającego
określenie
prawidłowych
działań
służących
bezpieczeństwu i ochronie zdrowia
pracowników. Skutkuje to również tym,
iż nie zapewnia się dostępu do
bieżącej wiedzy, brak jest śledzenia
zmian przepisów prawa szczególnie w
zakresie wymaganej dokumentacji
dotyczącej oceny ryzyka zawodowego.
Widoczne
jest
niewielkie
zaangażowanie
specjalistów
realizujących zadania służby bhp
działających na zasadach współpracy.
Ich nadzór sprowadza się do
pojedynczych wizytacji prowadzenia
szkoleń
bhp,
zapewnienia
podstawowej dokumentacji wymaganej
przepisami prawa. Nie prowadzą
okresowej
analizy
zagrożeń
zawodowych pomimo konieczności
takich
działań
wynikających
z
zaistniałych wypadków przy pracy.

4. Spełnianie wymagań minimalnych
dla maszyn do obróbki plastycznej
metali.
Kontrole spełniania wymagań
minimalnych dla maszyn do obróbki
plastycznej metali przeprowadzono w
28 zakładach pracy. W zależności od
liczby
zatrudnionych
kontrole
przeprowadzono:
- w 13 zakładach o zatrudnieniu od 1
do 9 pracowników,
- w 9 zakładach o zatrudnieniu od 10
do 49 pracowników,
- w 6 zakładach o zatrudnieniu od 50
do 249 pracowników.
Podczas
przeprowadzonych
kontroli ocenie poddano 182 maszyny
do obróbki plastycznej metali, w tym do
obróbki na zimno – 173 maszyny i do
obróbki na gorąco – 9 maszyn. Były to
głównie:
prasy
(mimośrodowe,
krawędziowe, hydrauliczne), walcarki
do gwintów, nożyce gilotynowe,
giętarki (do rur i prętów), walcarki do
wideł na gorąco, prasy cierne, młoty
spadowe.
Do maszyn objętych kontrolą
wniesiono wiele zastrzeżeń, co do
spełnienia przez nie wymogów w
zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. Zastrzeżenia dotyczyły między
innymi:
- braku okresowych kontroli maszyn
w zakresie spełniania wymagań
minimalnych - 131 maszyn (72,0%
ogółu badanych),
- braku
rejestracji
kontroli
dla
eksploatowanych maszyn – 57
maszyn (31,0% objętych kontrolą),
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- braku lub niewłaściwych urządzeń
ochronnych, w tym osłon elementów
napędowych,
zabezpieczenia
dostępu do stref niebezpiecznych
związanych z przemieszczającym
się narzędziem lub obrabianym
materiałem, jak w przypadku
giętarek do rur i prętów – 71 maszyn
(39,0% badanych maszyn),
-

nieprawidłowości
dotyczących
elementów sterowniczych mających
wpływ na bezpieczeństwo obsługi
maszyn – 25 maszyn (13,7%
badanych),

- nieprawidłowości
dotyczących
urządzenia do uruchomienia oraz
całkowitego
lub
awaryjnego
zatrzymywania maszyny – 75
maszyn (41,0% badanych maszyn).
Z
uzyskanych,
w
trakcie
prowadzonych
kontroli,
informacji
wynikało,
że
udział
procentowy
wypadków przy pracy związanych z
obsługą maszyn do obróbki plastycznej
metalu w ogólnej liczbie wypadków
kształtuje się na poziomie 18%.
Natomiast biorąc pod uwagę ciężkość
wypadków przy pracy związanych z
obsługą tych maszyn, to co trzeci
wypadek przy pracy powodował
ciężkie uszkodzenie ciała.
Główną przyczyną - ustaloną
przez
inspektorów
pracy
–
niedostosowania
kontrolowanych
maszyn do plastycznej obróbki metalu
do
minimalnych
wymagań
bezpieczeństwa
było
zaniedbanie
samych
pracodawców wynikające
przede wszystkim z nieznajomości
przepisów w sprawie
wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy, a
także
brak
skutecznej
kontroli
wewnętrznej u pracodawców.
Dla
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości,
inspektorzy pracy wydali 144 decyzje,
w tym
18 decyzji wstrzymujących
eksploatację maszyn i 86 decyzji z
terminem
natychmiastowego
wykonania w trybie art.108 kpa.
Pracodawcy zrealizowali 141 decyzji,
tj. 98% .
Realizując
kontrole
związane
z
niniejszym tematem inspektorzy pracy
potwierdzili utrzymywanie się tendencji
zwyżkowej w liczbie pracodawców
podejmujących
działania
dostosowawcze maszyn i urządzeń do
minimalnych
wymagań
bezpieczeństwa.

5. Zakłady, w których występują
amoniakalne instalacje chłodnicze.
Celem przeprowadzanych kontroli
było ustalenie stanu bezpieczeństwa
użytkowanych instalacji chłodniczych,
w których stosuje się amoniak do
celów
chłodniczych
w
ilościach
mniejszych
niż
w
zakładach
zwiększonego ryzyka zaistnienia awarii
przemysłowej.
Zakresem kontroli objęto m.in.
przygotowanie pracowników do pracy,
organizowanie procesów pracy pod
kątem zgodności z przepisami bhp, a
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także stan techniczny
instalacji oraz urządzeń.

obiektów,

W
roku
sprawozdawczym
przeprowadzono kontrole 4 zakładów
przemysłu
spożywczego,
tj.
spółdzielnię
mleczarską,
zakład
zajmujący
się
terminowym
składowaniem mięsa drobiowego,
zakład zamrażający owoce i warzywa
oraz zakład prowadzący przetwórstwo i
magazynowanie zamrożonych owoców
i warzyw. W instalacjach chłodniczych
kontrolowanych zakładów znajdowało
się od 450 kg do 10000 kg amoniaku.
Do najczęściej występujących
nieprawidłowości należały:
- nie
przekazywanie
lekarzom
dokonującym
profilaktycznych
badań
lekarskich
pracowników
(wyznaczonych do wykonywania
funkcji ratowniczych) informacji o
wymaganej szczególnej sprawności
fizycznej tych osób i o konieczności
stosowania przez nich podczas akcji
ratowniczych sprzętu izolującego
drogi oddechowe - stwierdzono to
we
wszystkich
kontrolowanych
zakładach,
- brak
dokumentu
określającego
procedurę
dopuszczania
podwykonawców do prac na terenie
zakładu oraz zasad zapoznawania
tych
osób
z
potencjalnymi
zagrożeniami stwarzanymi przez
amoniak,
a
także
zasad
postępowania podczas awaryjnych
uwolnień amoniaku - stwierdzono
we
wszystkich
kontrolowanych
zakładach,

- dopuszczanie do pracy pracowników
nieposiadających
aktualnych
szkoleń okresowych z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w 3 zakładach,
- ocena ryzyka zawodowego nie
uwzględniała informacji dotyczących
rodzaju, poziomu i czasu trwania
narażenia wartości najwyższych
dopuszczalnych
stężeń
w
środowisku pracy, warunków pracy
przy
użytkowaniu
czynników
chemicznych stwierdzono w 3
zakładach,
- brak oznaczenia dopuszczalnego
ciśnienia
roboczego
na
manometrach przeznaczonych do
pracy z amoniakiem - stwierdzono
w 3 zakładach.
Jako przyczyny naruszeń prawa
inspektorzy pracy uznali:
- brak pełnej wiedzy osób pełniących
nadzór
nad
pracownikami
o
zagrożeniach wynikających
ze
stosowania amoniaku jako czynnika
chłodniczego,
- nie
wywiązywanie
się
osób
pełniących
nadzór
nad
pracownikami
z
obowiązków
dotyczących
zapewnienia
odpowiedniej
oceny
ryzyka,
właściwego skierowania na badania
lekarskie,
informowania
o
zagrożeniach,
- nie realizowanie przez osoby,
którym powierzono zadania służby
bhp,
obowiązków
dotyczących
kontroli stanowisk pracy, analiz
stanu warunków pracy,
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- nie
egzekwowanie
przez
pracodawców właściwego działania
od podległych służb.
Pracodawcy natomiast podnosili
trudną sytuacje finansową firm oraz
nieznajomość przepisów i wymogów
prawnych z zakresu technicznego
bezpieczeństwa
pracy,
a
w
szczególności obowiązków nałożonych
na pracodawcę stosującego amoniak
jako czynnik chłodniczy.
W
celu
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
inspektor pracy wydał:
- 27 decyzji na piśmie, w tym 8 z
rygorem
natychmiastowej
wykonalności na podstawie art.108
Kpa,
- 1 decyzję wstrzymania eksploatacji
sprężarki do czasu zapewnienia
ochrony przeciwporażeniowej ,
- 2 decyzje ustne, które zostały
wykonane w czasie kontroli,
- 4 wystąpienia zawierające 20
wniosków.
W stosunku do dwóch osób
zastosował mandat karny kredytowany
na łączną kwotę 2.500 złotych.
Do
końca
okresu
sprawozdawczego,
pracodawcy
zrealizowali 88% wydanych decyzji
oraz 60% wniosków pokontrolnych.
Z uwagi na skalę i szeroki zakres
zagadnień, których nieprawidłowości
dotyczyły,
zasadne
wydaje
się
kontynuowanie kontroli w zakładach
stosujących amoniak w instalacjach
chłodniczych, a także prowadzenie
działalności
profilaktycznej

ukierunkowanej do pracodawców tej
branży.

6. Zakłady, w których w miejscu
pracy może wystąpić atmosfera
wybuchowa.
Celem kontroli była ocena
stanu realizacji przez pracodawców
przepisów
dotyczących
bezpieczeństwa
pracy
z
uwzględnieniem
występowania
w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Kontrole przeprowadzono u 8
pracodawców
prowadzących
działalność na terenie właściwości
miejscowej Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Kielcach. Skontrolowane
zakłady zatrudniały 41 osób. Wśród
kontrolowanych
podmiotów:
5
prowadziło dystrybucję tylko autogazu,
a 3 dystrybucję autogazu oraz paliw
ciekłych.
Podczas
innymi:

kontroli

ustalono

między

- na 9 stanowisk pracy, w 5
przypadkach nie dokonano oceny
ryzyka
uwzględniającego
wystąpienie atmosfery wybuchowej
(pracodawca nie posiadał wiedzy o
konieczności
dokonania
takiej
oceny),
- na 8 skontrolowanych stacji, 6 nie
posiadało
dokumentu
zabezpieczenia przed wybuchem,
- 10 osób na 36 skontrolowanych nie
zostało
wyposażonych
w
odpowiednie
środki
ochrony
indywidualnej,
w
tym
odzież
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ochronną
antyelektrostatyczną,
natomiast 10 pracowników miało
nieodpowiednio dobraną odzież
oraz środki ochrony indywidualnej,
- w
9
przypadkach
na
36
skontrolowanych, pracownicy nie
stosowali
środków
ochrony
indywidualnej, a w 11 przypadkach
stosowali nieprawidłowe środki,
- w 4 przypadkach pracodawca nie
zapewnił szkoleń wstępnych z
dziedziny bhp, a w 3 przypadkach
szkoleń okresowych.
W
celu
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
inspektorzy pracy wydali 136 decyzji, z
czego
do
końca
okresu
sprawozdawczego zrealizowano - 100
decyzji (88,24%).
W wyniku przeprowadzonych
kontroli i wydanych środków prawnych
nakazujących
zlikwidowanie
stwierdzonych
nieprawidłowości,
pracodawcy wiele obszarów swojej
działalności doprowadzili do stanów
zgodnych z przepisami, a między
innymi: uzyskali brakujące karty
charakterystyki
substancji
chemicznych, jak również zostali
zapoznani
z
obowiązującymi
przepisami regulującymi wymagania w
stosunku do wymienionych kart.
Zapewniono pracownikom dostęp do
informacji
zawartych
w
kartach
charakterystyki. Miejsca składowania
substancji
chemicznych
zostały
oznakowane w sposób widoczny
obowiązującymi
znakami
ostrzegawczymi oraz sporządzono
instrukcje
magazynowania
i

składowania. Dokonano oceny ryzyka
związanego z występowaniem w
miejscu pracy atmosfery wybuchowej
oraz
opracowano
dokument
zabezpieczenia przed wybuchem.
Z przeprowadzonych kontroli
wynika, że wiedza pracodawców na
temat warunków bezpieczeństwa i
higieny pracy w miejscu pracy, w
którym może wystąpić atmosfera
wybuchowa
jest
niewielka.
Pracodawcy głównie skupiają się na
prowadzeniu
działalności
i
zapewnieniu zbytu swoich produktów.
Dostrzega się prawidłowość, że im
lepsza pozycja pracodawcy na rynku,
tym większa dbałość o pracowników o
warunki i miejsca pracy.

7. Kontrole stacji paliw płynnych i
autogazu
Celem kontroli była ocena
przestrzegania przez pracodawców
przepisów i zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy na stacjach paliw
płynnych oraz likwidacja stwierdzonych
nieprawidłowości i uchybień.
W
roku
sprawozdawczym
skontrolowano 17 stacji paliw, w tym: 1
stację
wchodzącą
w
strukturę
STATOIL Polska Sp. z o.o., 4 stacje
funkcjonujące
na
zasadach
ajencyjnych
oraz
12
stacji
prowadzonych przez osoby fizyczne
lub spółki.
Spośród skontrolowanych stacji
9 prowadziło wyłącznie sprzedaż gazu
płynnego a pozostałe 8 posiadało w
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ofercie również inne paliwa płynne, tj.
etylinę i olej napędowy.
Przy obsłudze skontrolowanych
stacji
zatrudnionych
było
65
pracowników w tym 4 kobiety.

ochrony antyelektrostatycznej w
przestrzeniach
zagrożonych
wybuchem - w 11 stacjach
(65,0%),

W trakcie kontroli stwierdzono
między innymi:

- brak wymaganego oznakowania w
znaki drogowe i informacyjnoostrzegawcze - w 10 zakładach
(59%),

- brak szkoleń w dziedzinie bhp
zarówno
wstępnych,
jak
i
okresowych - w 17 zakładach
(100,0% kontrolowanych),

- brak
decyzji
urzędu
dozoru
technicznego
zezwalającej
na
eksploatację urządzeń
w 9
zakładach (53%),

- brak spisu substancji i preparatów
niebezpiecznych, brak rejestru prac i
pracowników
narażonych
na
działanie substancji i preparatów
rakotwórczych lub mutagennych - w
16 zakładach (94,0%),

- niespełnienie
wymagań,
pod
względem ilości i/lub sposobu,
składowania butli z gazem płynnym
- w 7 zakładach (41%).

- brak odpowiednich środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego
w 16 stacjach i
dotyczyło 40,0% zatrudnianych przy
obsłudze stacji,
- brak
instrukcji
bezpiecznego
wykonywania
pracy,
instrukcji
postępowania w razie awarii,
wykazu
prac
szczególnie
niebezpiecznych,
oznakowania
miejsc pracy, w których występuje
zagrożenie czynnikami szkodliwymi
- w 16 zakładach /94%/,
- niewłaściwe zadaszenie stanowisk
do
tankowania,
brak
sprzętu
przeciwpożarowego
w
11
zakładach (65,0%),
- brak
aktualnych
skuteczności
przeciwporażeniowej,
ochrony
odgromowej

pomiarów
ochrony
badań
obiektów,

W
wyniku
stwierdzonych
nieprawidłowości inspektorzy pracy
wydali:
- 309 decyzji nakazowych, w tym 2
decyzje skierowania do innych
robót i 1 decyzję wstrzymania
robót,
- 24 wnioski pokontrolne.
Za
stwierdzone
sześć
wykroczeń
przeciwko
prawom
pracownika nałożono 2 mandaty
karne na kwotę 2.400 złotych.
W ocenie inspektorów pracy
najczęstszą
przyczyną
nieprawidłowości występujących w
skontrolowanych
podmiotach
gospodarczych był brak dostatecznej
wiedzy, w tym brak znajomości
aktualnie obowiązujących warunków
technicznych
dla
stacji
paliw.
Pracodawcy, szukając oszczędności,
nie inwestują w modernizację i
utrzymanie na właściwym poziomie
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technicznym prowadzonych stacji.
Ponadto niejednokrotnie bagatelizują
zagrożenia,
co
potwierdza
fakt
dopuszczenia do pracy przy obsłudze
stanowisk tankowania autogazu, tj. w
strefach
zagrożonych
wybuchem,
pracowników nieprzeszkolonych z
zakresu
bhp
,nieposiadających
wymaganych
kwalifikacji
oraz
niewyposażonych
w
odpowiednią
odzież roboczą i ochronną, a także w
środki ochrony indywidualnej.
Pracodawcy
natomiast
tłumaczyli,
iż
stwierdzone
nieprawidłowości wynikały z niewiedzy
oraz często wprowadzanych zmian do
przepisów, co w znacznej mierze
utrudnia ich interpretację. Wskazywali
również na brak środków finansowych
potrzebnych na utrzymanie stacji.
Po
kontrolach
pracodawcy
zrealizowali:
- 213 decyzji nakazowych, co stanowi
70% ogółu wydanych,
- 13 wniosków pokontrolnych, tj.55%
wydanych.
Ustalenia pokontrolne wskazują
na konieczność:
- poddania ponownym kontrolom i
rekontrolom małych stacji, gdzie
stwierdzono najwięcej naruszeń
przepisów bhp,
- przeprowadzenie
kontroli
w
kolejnych grupach stacji, zwłaszcza
zajmujących się dystrybucja LPG,
- promowania wśród pracodawców –
przy aktywnym udziale organizacji z
branży paliwowej – problematyki
bezpiecznych
i
higienicznych
warunków pracy oraz korzyści

płynących
z
podwyższania
standardów bezpieczeństwa.
8. Prace związane z pozyskiwaniem,
zrywką i transportem drewna.

Celem
kontroli
była
kompleksowa
ocena
stanu
przestrzegania przepisów prawa pracy,
w tym przepisów bhp w procesie
pozyskiwania
drewna,
z
uwzględnieniem poprawności doboru
stosowanych
przez
pracowników
środków ochrony indywidualnej. Ocena
obejmowała
również
działania
zakładów
w
kierunku
eliminacji
zagrożeń, działań profilaktycznych
oraz prawnej ochrony pracy.
Na
terenie
działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach przeprowadzono kontrole
zakładów usług leśnych działających w
obrębie pięciu nadleśnictw. Kontrolą
objęto 35 zakładów zatrudniających
125 pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, 18 osób na
podstawie umów cywilnoprawnych i 4
jednoosobowe podmioty gospodarcze,
jako podwykonawców.
Kontrolą objęto także dwie firmy
transportowe,
zajmujące
się
przewozem drewna i działające na
terenie kontrolowanych nadleśnictw.
Inspektor pracy stwierdził, że w
większości kontrolowanych podmiotów
przestrzegane są przepisy prawa
pracy.
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Ujawnione
nieprawidłowości
dotyczyły natomiast między innymi:
- braku określenia rodzajów odzieży i
obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej, niezbędnych
do stosowania na określonych
stanowiskach pracy. Obowiązków
tych nie wykonało 8 pracodawców
(23,0% kontrolowanych) i dotyczyło
to 18 pracowników,
- nie wyposażenia 12 pracowników w
odzież i obuwie robocze - brak
wyposażenia
dotyczył
7
pracodawców
(20%
kontrolowanych),
-

braku stosowania przydzielonej
odzieży roboczej (7 pracowników u
5 pracodawców),

- popełnienia uchybień przy ścince i
obalaniu drzew (w 9 zakładach –
26,0% objętych kontrolami),
- wykorzystywania do zrywki drewna
ciągników
rolniczych
bez
bezpiecznej kabiny lub
ramy
ochronnej, nie posiadających siatek
chroniących
operatora
przed
skutkami
zerwania
się
liny,
stosowanie węzłów na linach,
- nieprawidłowego
drewna dłużycowego,

składowania

- prowadzenia
akt
osobowych
pracowników - w sposób sprzeczny
z przepisami (46,0%),
- nie dokonania
zakładach
zawodowego,

–

w niektórych
oceny
ryzyka

- brak funkcjonowania w niektórych
zakładach służby bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli zastosowano
następujące
środki prawne:
- wydano 208 decyzji, w tym 8 decyzji
nakazywało wstrzymania prac, 3
decyzje wstrzymania eksploatacji
maszyn i urządzeń, a 1 decyzja
nakazywała skierowanie pracownika
do innych prac z uwagi na brak
uprawnień kwalifikacyjnych,
- skierowano do pracodawców 171
wniosków pokontrolnych.
Za popełnienie 56 wykroczeń,
inspektorzy pracy ukarali mandatami
20 osób na łączną kwotę 27.600
złotych.
Do
zasadniczych
przyczyn
stwierdzonych nieprawidłowości w
zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy należy zaliczyć między innymi:
- brak właściwej kontroli i nadzoru
nad prowadzonymi pracami ze
strony Służby Leśnej
i
nie
korzystanie
z
uprawnień
pozwalających na wstrzymanie prac
w
sytuacji
bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia, czy
też możliwości zerwania umowy z
zakładem
za
rażące
nie
przestrzeganie przepisów i zasad
bhp,
- brak stabilizacji zawodowej, co
zostało
spowodowane
wprowadzeniem przetargów na
prace w leśnictwie (brak pewności,
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że firma będzie wykonywała prace w
następnych latach),
- brak zawodowego przygotowania
pracodawców
do
prowadzonej
działalności,
- bardzo
niskie
stawki
za
poszczególne prace leśne, co
powoduje, że pracodawcy nie mając
wystarczających
środków
finansowych czynią oszczędności
przede wszystkim na wyposażeniu
pracowników w odzież roboczą i
obuwie, posiłkach profilaktycznych,
środkach higieny itp.
Pracodawcy zrealizowali 186 decyzji
(90% wydanych) i 137 wniosków
(80%).

9.
Analizowanie okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy.
W okresie sprawozdawczym
inspektorzy pracy zbadali okoliczności i
przyczyny 42 zgłoszonych wypadków
przy pracy. W wypadkach tych
poszkodowanych zostało 49 osób, w
tym 7 ze skutkiem śmiertelnym, a 25
osób doznało ciężkiego uszkodzenia
ciała.
W stosunku do 2010 roku liczba
zbadanych wypadków przy pracy
utrzymała się na tym samym poziomie.

Natomiast zwiększyła się liczba
osób poszkodowanych w zaistniałych
wypadkach. W roku 2011 było ich – 49,
czyli o 5 więcej niż w roku 2010
(wzrost o 11,4%). Nastąpił także
wzrost liczby poszkodowanych w
wypadkach
skutkujących
ciężkimi
uszkodzeniami
ciała.
W
roku
sprawozdawczym było ich – 25,
natomiast w roku 2010 – 20 – wzrost o
5 poszkodowanych, czyli o 25,0%.
Zwiększyła się także w stosunku do
roku
2010:
liczba
wypadków
zbiorowych o 150,0% (2010 – 2, 2011
– 5), liczba poszkodowanych w
wypadkach zbiorowych – o 200,0%
(2010 – 4, 2011 - 12), liczba
poszkodowanych
z
ciężkimi
uszkodzeniami ciała w wypadkach
zbiorowych o 5 osób. Zmniejszyła się
– co jest sytuacją pozytywną – liczba
zaistniałych wypadków śmiertelnych.
W roku 2010 było ich – 16, a w roku
sprawozdawczym – 7, czyli nastąpił ich
spadek o ponad połowę (o 56,3%).
Należy
stwierdzić,
że
w
stosunku do roku 2009 nastąpił
zdecydowany spadek zarówno liczby
zgłoszonych i zbadanych wypadków
przy pracy (o 23,6%), jak również w
ogólnej liczbie osób poszkodowanych
(o 17,0%), w tym w liczbie osób, które
poniosły śmierć w wyniku zaistniałego
wypadku (o 50,0%).
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Liczba wypadków w zakładach wg branż

% ogółu poszkodowanych

budownictwo
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Liczba wypadków w zakładach wg zatrudnienia

powyżej 250
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9 i mniej
% ogółu poszkodowanych
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5,0
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Dominującą formą własności
zakładów, które wypadki zgłosiły i je
zbadano były zakłady reprezentujące
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30,0

35,0
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45,0
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własność prywatną. Zaistniało tam 33
wypadki przy pracy (78,6%), w których
było 38 poszkodowanych (77,6%), w
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tym: 5 osób poniosło śmierć (71,4%
ogólnej liczby ofiar), 23 doznało
ciężkich uszkodzeń ciała (92,0% liczby

poszkodowanych,
którzy
ciężkich uszkodzeń ciała).

doznali

Poszkodowani w wypadkach wg wieku

30,0

% ogółu poszkodowanych

25,0
20,0
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10,0
5,0
0,0
18 lat
i poniżej
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40 - 49
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Największą grupę poszkodowanych stanowili robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy – 32 osoby (65,3%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 8 osób
(16,3%) oraz pracownicy zatrudnieni przy pracach prostych – 8 osób (16,3%).
Poszkodowani w wypadkach wg stażu pracy

50,0

% ogółu
poszkodowanych

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
zatrudnieni krócej zatrudnieni 1 rok zatrudnieni 2 lata
zatrudnieni od 2
niż rok
do 3 lat
rok 2009
rok 2010
rok 2011
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Do najczęściej powtarzających
się zdarzeń, które doprowadziły do
zaistnienia wypadków przy pracy były:
poślizgnięcia, potknięcia się, upadki
pracowników z wysokości – 13 osób
(26,5%), utrata kontroli nad maszyną,
środkami transportu – 12 osób (24,5%)
oraz
uszkodzenie,
rozerwania,
pęknięcie,
ześlizgnięcie,
upadek,
załamanie się czynnika materialnego –
11 osób (2,4%).
Do
wypadków
dochodziło
najczęściej podczas obsługi maszyn –
12
poszkodowanych
(24,5%),
poruszania się – 8 osób (16,3%) oraz
w trakcie prac narzędziami ręcznymi 6 osób (12,2%).

powstały na skutek: uderzenia w
nieruchomy obiekt - 12 osób (24,5%),
uderzenie przez obiekt w ruchu – 11
osób (22,5%) oraz uwięzienie i
zmiażdżenie – 10 osób (20,4%).
Skutkami
wymienionych
zdarzeń dla organizmu ludzkiego było:
złamanie kości (16 osób – 32,6%),
amputacje urazowe części ciała (13
osób – 26,5%) oraz inne liczne urazy
(6 osób – 12,2%).
Wszelkiego
rodzaju
urazy
dotyczyły: kończyn górnych – 17
poszkodowanych (34,7%), głowy – 10
poszkodowanych
(20,4%)
oraz
kończyn dolnych – 6 poszkodowanych
(12,2%).

W
wyniku
zaistnienia
powyższych zdarzeń doznane urazy
Struktura przyczyn wypadków śmiertelnych (w %)

wady konstrukcyjne
lub niewłaściwe
rozwiązania techniczne
niewłaściwa organizacja
stanowiska pracy
niewłaściwa ogólna
organizacja pracy
niewłaściwa
eksploatacja czynnika
nieprawidłowe
zachowanie się
pracownika
niewłaściwe samowolne
zachowanie się pracownika
nieużywanie sprzętu
ochronnego
przez pracownika
brak lub niewłaściwe
posługiwanie się
czynnikiem materialnym

0,0

10,0
rok 2009

20,0
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30,0

40,0

50,0
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Przyczyny wypadków przy pracy (na podstawie gałęzi T.O.L.)

techniczne

organizacyjne

ludzkie

0,0%

10,0%

20,0%

rok 2011

Wśród przyczyn wypadków przy
pracy zgłoszonych do inspekcji pracy i
zbadanych należy wymienić:
- czynnik
organizacyjny
–
20
wypadków (48,0%), a więc: brak
nadzoru nad pracą zespołów
pracowniczych,
brak
lub
niewłaściwe
przeszkolenie
w
zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy, tolerowanie przez osoby
sprawujące nadzór, odstępstw od
przepisów i zasad bhp,
- czynnik ludzki – 16 wypadków
(37,8%), a więc lekceważenie
zagrożenia wypadkowego, brawura i
ryzykanctwo, niestosowanie przez
pracownika
środków
ochrony
indywidualnej,
- czynnik techniczny – 6 wypadków
(14,2%),
a
więc:
brak
lub

30,0%
rok 2010

40,0%

50,0%

60,0%

rok 2009

niewłaściwe
urządzenia
zabezpieczające przed wypadkami,
niedotrzymanie
wymaganych
parametrów
technicznych,
niewłaściwa stateczność czynnika
materialnego.
Po zbadaniu okoliczności i
przyczyn zgłoszonych wypadków przy
pracy – w celu wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości
i
zapobieżenia powstawaniu ich w
przyszłej
działalności
zakładów,
inspektorzy pracy wydali 77 decyzji, w
tym 73 na piśmie, z czego na
podstawie 11 decyzji wstrzymano
prace zagrażające bezpośrednio życiu
i zdrowiu pracowników, a 2 decyzje
nakazywały
pracodawcom
ustalić
okoliczności i przyczyny wypadków
przy pracy. Wydane decyzje dotyczyły
głównie
zlikwidowania
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nieprawidłowości
w
zakresie:
stanowisk, procesów pracy i procesów
technologicznych; maszyn i urządzeń
technicznych,
przygotowania
pracowników do pracy.

nieprawidłowości mające znamiona
wykroczeń
przeciwko
prawom
pracownika zastosowano mandaty
karne na łączną kwotę – 50.300 zł.
Od lat powtarzają się te same –
choć z różnym natężeniem –
nieprawidłowości
związane
z
badaniem przez zespoły powołane
przez pracodawców okoliczności i
przyczyn zaistniałych wypadków przy
pracy.

Do pracodawców skierowano
także 106 wniosków pokontrolnych dla
uregulowania
różnych
spraw
związanych z zaistniałymi wypadkami
przy pracy.
W stosunku do 30 osób
odpowiedzialnych
za
stwierdzone

Nieprawidłowości związane z badaniem i dokumentowaniem wypadków przy pracy (w %)

Nieprawidłowości przy ustalaniu
okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy
Nieprawidłowości dotyczące
wniosków
i środków profilaktycznych
Nieprawidłowości
przy zgłaszaniu wypadków

Nieprawidłowości
przy rejestrowaniu wypadków
Nieprawidłowości
przy sporządzaniu
statystycznej karty wypadkowej

0

20
rok 2009

Zagadnienie wypadkowości przy
pracy
na
terenie
województwa
świętokrzyskiego było przedmiotem

40
rok 2010

60

80
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licznych
działań
prewencyjnopromocyjnych. Powyższe działania
wyrażały się przede wszystkim w
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przekazaniu do adresatów 710 pism
profilaktycznych. Ich treścią były oparte
na
wynikach
przeprowadzonych
kontroli informacje o okolicznościach i
przyczynach zaistniałych wypadków
przy
pracy,
popełnianych
nieprawidłowościach,
które
doprowadziły
do
zdarzeń
wypadkowych. Wszytko po to, aby w
zakładach prowadzących zbliżoną
działalność produkcyjną, czy usługową
uniknąć
podobnych
zdarzeń
wypadkowych. Tego rodzaju pisma
przekazywane
były
także
do
stowarzyszeń pracodawców.
Ponadto informacje związane z
wypadkami
przy
pracy
rozpowszechniane były także za
pomocą Internetu i w innych środkach
masowego przekazu takich jak: Radio
Kielce, Radio ESKA i Radio PLUS oraz
w „Echu Dnia”, Gazecie Wyborczej i
Gazecie Ostrowieckiej, czy też na
spotkaniach i konferencjach.
Analiza
dokumentacji
powypadkowej
i
przeprowadzone
kontrole pozwalają na stwierdzenie, że
do zasadniczych czynników mających
wpływ na stan wypadkowości w
województwie świętokrzyskim należą:
- niewłaściwy sposób prowadzenia
robót budowlanych, w szczególności
należących do prac szczególnie
niebezpiecznych,
- zła organizacja pracy,
- brak nadzoru nad pracownikami lub
tolerowanie przez nadzór odstępstw
od
bezpiecznego
sposobu
wykonywania pracy,
- brak doświadczenia zawodowego
oraz niewłaściwe szkolenie w

zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- niewłaściwe
zachowanie
się
pracowników.
10. Przestrzeganie
przepisów
dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Zadowalający stan warunków
oraz
bezpieczeństwa
pracy
stwierdzono
w
zakładach
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne.
Kontrole
przeprowadzono w 90 zakładach
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne,
najwięcej
w
zakładach, które nie posiadały statusu
zakładów
pracy
chronionej,
ale
przystosowywały stanowiska pracy dla
osób niepełnosprawnych tj. 42 kontrole
(46,7%). Nieprawidłowości w zakresie
problematyki
objętej
kontrolami
stwierdzono przede wszystkim w
zakładach pracy chronionej i zakładach
aktywności zawodowej, natomiast w
znikomej
liczbie
w
zakładach
ubiegających
się
o
status
i
przystosowujących miejsca pracy dla
osób
niepełnosprawnych.
Nieprawidłowości
dotyczyły
zasadniczo: eksploatacji instalacji i
urządzeń elektrycznych, maszyn i
urządzeń, stanowisk pracy, wentylacji
pomieszczeń pracy. Nie były to jednak
nieprawidłowości
skutkujące
bezpośrednimi
zagrożeniami
dla
zdrowia i życia pracowników i
dotyczyły niewielu przypadków. Liczba
wymienionych nieprawidłowości w
stosunku do lat poprzednich uległa
zdecydowanemu zmniejszeniu.
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Dla
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości,
inspektorzy pracy wydali 139 decyzji, w
tym 6 wstrzymania eksploatacji
maszyn.
Za
ujawnione
nieprawidłowości mające znamiona
wykroczeń
przeciwko
prawom
pracownika 4 pracodawców zostało
ukaranych mandatami na łączną kwotę
– 5.300 zł.
Podsumowując,
należy
pozytywnie
ocenić
działalność
pracodawców w przedmiocie ich starań
o
prawidłowe
warunki
i
stan
bezpieczeństwa
związany
z
zatrudnieniem
osób

niepełnosprawnych. Stan taki istniał
także w latach poprzednich.

11. Przestrzeganie
przepisów
dotyczących
legalności
zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej oraz cudzoziemców.
W
roku
sprawozdawczym
przeprowadzonych
zostało
794
kontrole
w
zakresie
legalności
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Kontrole
wykazały
szereg
nieprawidłowości
w
zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia.

Wykres 1 Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia

Nieterminowe potwierdzenie na piśmie
rodzaju zawartej umowy…

5,29%

Zawarcie umowy cywilnoprawnej
w warunkach w których…

5,54%

Podjęcie innej pracy zarobkowej przez
bezrobotnego bez powiadomienia o tym PUP

8,86%

Podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnego
bez powiadomienia o tym PUP

9,35%

Brak potwierdzenia na piśmie zawartej
z pracownikiem umowy o pracy

13,78%

Nieopłacenie składek na Fundusz Pracy
w przewidzianym przepisami terminie

18,57%

Nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia
społecznego osoby zatrudnionej

29,89%
0%

10%

20%

30%
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Najwięcej
nieprawidłowości
stwierdzono
w
zakładach
prowadzących działalność handlową
(40%
ogółu
nieprawidłowości),
przetwórstwa przemysłowego (27,0%)
i w budownictwie (15,0%)..
Według pracodawców, jako
przyczyny
stwierdzonych
nieprawidłowości wymieniane były:
nieznajomość
przepisów
oraz
trudności finansowe związane z
obciążeniami
wynikającymi
z
zatrudnienia pracowników.
Według ustaleń inspektorów
pracy, przyczynami stwierdzonych
nieprawidłowości
było:
celowe
zawieranie umów cywilnoprawnych w
warunkach, gdzie powinna być zawarta
umowa o pracę, a to dla uniknięcia
obowiązków wynikających ze stosunku
pracy (m.in. minimalne wynagrodzenie,
normy
czasu
pracy,
urlop
wypoczynkowy)
oraz
świadome
omijanie obowiązków wynikających z
przepisów
ustawy
o
promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w celu zmniejszenia kosztów pracy,
Osoby nielegalnie wykonujące
pracę stwierdzały, że zasadniczymi
przyczynami
ujawnionych
nieprawidłowości jest: trudna sytuacja
na rynku pracy – bezrobocie oraz
możliwość uzyskania dodatkowych
środków finansowych do pobieranego
zasiłku.
W
celu
wyeliminowania
stwierdzonych
naruszeń
prawa,
inspektorzy pracy skierowali do
przedsiębiorców
577
wniosków

pokontrolnych
dotyczących
3.309
pracowników. Do końca okresu
sprawozdawczego zrealizowano 383
wniosków, tj 66,4%.
Podczas prowadzonych kontroli,
Inspektorzy
pracy
stwierdzili
popełnienie 167 wykroczeń, za które
50 osób odpowiedzialnych ukarano
mandatami na łączną kwotę 71.000
złotych oraz skierowali do sądów 27
wniosków o ukaranie oraz zastosowali
151 środków wychowawczych.
W

wyniku działań podjętych
przez
inspektorów
pracy:
zalegalizowano zatrudnienie 554 osób;
potwierdzono na piśmie rodzaj i
warunki zawartej z pracownikiem
umowy o pracę 208 pracownikom;
zawarto umowę o pracę w miejsce
umowy
cywilnoprawnej
z
54
pracownikami;
zgłoszono
do
ubezpieczenia społecznego 181 osób,
opłacono zaległe składki na Fundusz
Pracy w kwocie 206.114 złotych;
opłacono
zaległe
składki
na
ubezpieczenie społeczne dla 276 osób
na kwotę 406.533 złote.

W 2011 roku przeprowadzono
36 kontroli w zakresie legalności
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
oraz wykonywania pracy przez 349
cudzoziemców. Spośród wykonanych
kontroli - 9 przeprowadzono wspólnie z
funkcjonariuszami Straży Granicznej,
którzy sprawdzali legalność pobytu
cudzoziemców.
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W wyniku kontroli stwierdzono
szereg
nieprawidłowości
w
przestrzeganiu przepisów ustawy o

promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz przepisów prawa
pracy.

Wykres 2 Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców

Nieprzekazanie cudzoziemcowi
jednego egz.zezwolenia na pracę
oraz kopii inf.o art.88 ust.1i 2

4,43%

Nieopłacenie składek na fundusz Pracy
w przewidzianym przepisami terminie

4,43%

Nieterminowe zgłoszenie do
ubezpieczenia
społecznego osoby zatrudnionej

4,93%

Nieprawidłowe prowadzenie akt
osobowych

4,93%

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone
szkolenia pracowników wstępne
- instruktaż ogólny

5,91%

7,88%

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy

9,36%

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone
badania lekarskie - wstępne
0%

Stwierdzono
nielegalne
wykonywanie
pracy
przez
25
cudzoziemców, w tym 19 obywateli
Ukrainy i 6 obywateli Chin.

2%

4%

6%

8%

10%

Wojewoda uchylił 3 zezwolenia
na pracę – 2 obywatelom Chin i 1
obywatelowi Ukrainy.
Funkcjonariusze
Granicznej
zatrzymali

Straży
10
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cudzoziemców, a komendant Placówki
Straży Granicznej wydał decyzje o
zobowiązaniu ich do opuszczenia
terytorium RP.

Społecznych i w 1 - Urząd Kontroli
Skarbowej.

W ocenie pracodawców i
przedsiębiorców
przyczynami
powstania
nieprawidłowości
były:
trudności finansowe związane z
obciążeniami
wynikającymi
z
zatrudnienia
pracowników
oraz
nieznajomość przepisów.

12. Przestrzeganie
przepisów
o
wypłacie wynagrodzeń za pracę
i
innych
świadczeń
wynikających
ze
stosunku
pracy.

W ocenie inspektorów pracy do
przyczyn
nieprawidłowości
należy
zaliczyć:
nieznajomość przepisów
oraz celowe omijanie przepisów dla
minimalizacji kosztów działalności.
W
celu
wyeliminowania
stwierdzonych
nieprawidłowości,
inspektorzy pracy wydali 33 decyzje na
piśmie, w tym 1 decyzję dotyczącą
wypłaty należnego wynagrodzenia za
pracę w wysokości 3.600 złotych oraz
skierowali do pracodawców 129
wniosków pokontrolnych dotyczących
659 pracowników. Do końca okresu
sprawozdawczego
zrealizowano
51,0% decyzji i 63,0% wniosków
pokontrolnych.
Ujawnione nieprawidłowości w
liczbie 41 zakwalifikowano, jako
wykroczenia
przeciwko
prawom
pracownika, za popełnienie których
inspektorzy pracy nałożyli 4 mandaty
karne na łączną kwotę 6.200 złotych
oraz skierowali do sądu 8 wniosków o
ukaranie. Ponadto o stwierdzonych
naruszeniach prawa w 7 przypadkach
powiadomiono
placówkę
Straży
Granicznej, w 4 - Zakład Ubezpieczeń

W roku 2011 w ramach tematu
dotyczącego ochrony wynagrodzenia
za
pracę
i
innych
świadczeń
wynikających ze stosunku pracy
przeprowadzono 47 kontroli u 47
pracodawców. W zakładach tych na
podstawie
stosunku
pracy
zatrudnionych było łącznie 6.825 osób.
Najwięcej kontroli, bo
18
przeprowadzono w zakładach o
zatrudnieniu od 10 do 49 osób (38,3%)
oraz od 50 do 249 – 14 kontroli
(29,8%).
Kontrole przeprowadzono w
zakładach
należących
do
następujących sektorów gospodarki
narodowej: przetwórstwo przemysłowe
– 14 kontroli (29,8%), handel i naprawy
– 11 (23,4%), transport i gospodarka
magazynowa
–
7
(14,9%),
administracja publiczna – 3 (6,4%),
budownictwo, edukacja i opieka
zdrowotna i pomoc społeczna – po 2
kontrole (razem – 12,8%).
Większość
kontroli
spowodowana
była
wnoszonymi
skargami pracowniczymi lub byłych
pracowników zatrudnionych w tych
zakładach (36,2% kontroli).

55

Sprawozdanie z działalności OIP Kielce za 2011 r.

W wyniku przeprowadzonych
kontroli
stwierdzono
nieprawidłowości
u
46
pracodawców,
tj.
w
97,9%
skontrolowanych.

W stosunku do roku 2010 nastąpił
wzrost odsetka zakładów, w których
stwierdzono naruszenia przepisów o
ochronie wynagrodzenia za pracę o
20%.

Wykres 1 Udział procentowy pracodawców naruszających przepisy
o wypłacie świadczeń pracowniczych w latach 2008 - 2011
Nieterminowe wypłacanie
wynagrodzeń

Niewyplacenie wynagrodzenia
25,0%

20,0%

20,0%

22,2%

30,0%

22,0%

25,0%

17,0%

15,0%

24,0%

27,0%

20,0%

25,6%
18,6%

15,0%

10,0%

10,0%

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

2008

2009

2010

2008

2011

Niewyplacenie ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

50,0%

Niewyplacenie wynagrodzenia za
godziny nadliczbowe
40,0%
35,0%
25,0%
20,0%

20,3%

2011

35,1%
22,0%

15,0%
10,0%

20,3%
14,3%

5,0%
0,0%

2008

2009

2010

2011

2008

Dodatkowe wynagrodzenie w porze
nocnej
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

2010

30,0%

36,5%
26,0%

2009

37,5%
30,0%

10,2%
2008

2009

11,1%

2010

2011

2009

2010

2011

Wynagrodzenie za urlop
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

35,1%
22,2%
14,0%

2008

11,9%

2009

2010

2011
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W okresie sprawozdawczym
sprawdzono
12924
przypadki
prawidłowości dokonywanych obliczeń
i wypłaty świadczeń pracowniczych:
wynagrodzenia zasadnicze, dodatki: za
pracę w godzinach nadliczbowych, za
pracę w porze nocnej, za pracę w
niedzielę i święta, za pracę w
warunkach szkodliwych dla zdrowia,

uciążliwych lub niebezpiecznych za
staż pracy, za czas przestoju, a także
ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy,
za używanie odzieży własnej, za
pranie i naprawę odzieży, wypłata
premii regulaminowych, świadczeń
urlopowych, nagród jubileuszowych,
odpraw, odszkodowań, należności z
tytułu podróży służbowych.

Wykres 2 Nieprawidłowości do ogólnie badanych przypadków w danym rodzaju świadczenia
w 2011r.
wynagrodzenie za pracę

9,9%

12,2%

39,5%

10,3%
5,0%
3,6%

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, za który
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia
wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy

100,0%

55,7%
43,7%

wynagrodzenie za urlop
ekwiwalent za urlop
premia regulaminowa

85,0%

nagroda jubileuszowa

25,0%

14,1%

19,2%

ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie
odzieży
odprawa emerytalna i rentowa
odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników
odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

Wykres 3 Nieprawidłowości w przypadkach badanych w danym rodzaju świadczenia
w latach 2008 - 2011r.
Wynagrodzenie za pracę
49,0%

50,0%

Ekwiwalent za urlop

49,0%
39,5%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

16,0%

0,0%

2008

2009

2010

2011

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

55,0%

55,7%

34,0%
11,0%

2008

2009

2010

2011
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Wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych

Premie regulaminowe
43,7%

50,0%
40,0%
30,0%

10,1%

20,0%

12,2%

10,0%

4,6%

0,0%

2008

2009

2010

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

2011

85,0%

10,0%

5,0%

2011

9,4%

12,2%
7,5%

5,2%

9,0%

0,0%

2008

2009

2010

2008

2011

21,0%

4,0%

14,5%
8,1%

10,0%

2010

2011

5,0%

20,0%
15,0%

2009

Wynagrodzenie za czas niezdolności
do pracy
5,0%

Wynagrodzenie za urlop

2,1%

3,0%

3,6%

5,0%
0,0%

2,0%
1,0%

1,0%

0,5%

0,0%

2008

2009

2010

2011

2008

Nagrody jubileuszowe

30,0%

15,0%
10,0%

2,4%

2010

18,2%

20,0%

19,2%

20,0%

2009

2011

Ekwiwalent za odzież roboczą

36,2%

40,0%

10,0%

2010

5,0%

0,0%

25,0%

2009

15,0%
10,0%

60,0%
20,0%

9,9%

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę
w porze nocnej

80,0%
40,0%

16,0%

16,0%

2008

Odprawy z tytułu rozwiązania
stosunku pracy
100,0%

30,0%

3,7%

7,8%

14,1%

10,3%

5,0%
0,0%

0,0%

2008

2009

2010

2011

Zjawiskiem negatywnym była
wysoka
skala
nieprawidłowości
polegająca na niewypłacaniu lub
zaniżaniu wynagrodzeń za pracę oraz
opóźnień w jego wypłacie. Stanowiły
one 57,9% ogólnej liczby naruszeń
przepisów
w
zakresie
badanej
problematyki. W dalszej kolejności
nieprawidłowości
polegały
na

2008

2009

2010

2011

niewłaściwym
obliczaniu
i
wypłacaniu premii regulaminowych
(17,6% badanych przypadków) oraz
wynagrodzenia
urlopowego
i
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
(6,2% badanych przypadków).
W porównaniu do 2010 roku, w okresie
sprawozdawczym
zmniejszyła
się
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liczba przypadków niewypłacenia w
całości należnych świadczeń – 1129
przypadków (w 2010 – 1437), ale
wzrosła liczba uchybień w naliczaniu
świadczeń i ich terminowej wypłacie –
1230 (w 2010- 833).

(31,9%
badanych
pracodawców),
niewypłacanie wynagrodzenia za urlop
wypoczynkowy
(27,7%
skontrolowanych
pracodawców)
i
niewypłacanie nagród jubileuszowych
(21,3% pracodawców).
Do
zasadniczych
przyczyn
naruszeń przepisów w dziedzinie
ochrony wynagrodzenia za pracę
należało zaliczyć: brak środków
finansowych,
błędne
obliczanie
świadczeń
spowodowane
nieznajomością przepisów lub ich
błędną interpretacją oraz niewłaściwe
sposoby obliczania świadczeń.

Reasumując
dokonane
ustalenia
stwierdzić
należy,
że
najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:
niewypłacania lub nieterminowego
wypłacania
wynagrodzeń
pracowniczych (42,6% kontrolowanych
pracodawców),
niewypłacanie
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Wykres 4 Przyczyny naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń

10,4%

29,2%

21,7%

38,7%

brak środków finansowych

nieznajomość przepisów

niewłaściwa metoda obliczania

pozostałe

Dla
wyegzekwowania
wynagrodzeń i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, w
kontrolach dotyczących omawianego
tematu, jak i we wszystkich innych
kontrolach, w których podejmowano
problematykę wypłaty wynagrodzeń za

pracę
i
innych
świadczeń
pracowniczych,
inspektorzy pracy
wydali
252
decyzje
płacowe
zobowiązujące
pracodawców
do
wypłaty wyliczonych i należnych
świadczeń na łączną kwotę –
5.687.079
zł.
Wydane
decyzje
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dotyczyły 4.741 pracowników. W
sprawach wypłaty świadczeń wydano
także – 1.292 wnioski pokontrolne.

13. Kontrole
detalicznego

W wyniku wszystkich kontroli
przeprowadzonych w 2011 roku
inspektorzy
pracy
ujawnili
82
wykroczenia z art. 282 $1 pkt. 1
kodeksu pracy i w związku z tym
skierowali do sadu 3 wnioski o
ukaranie, na 19 sprawców nałożyli
grzywnę w drodze mandatu karnego
na łączną kwotę 26.100,-złotych.

W 2011 roku w ramach realizacji
tematu skontrolowano 27 jednostek
handlowych,
w
których
zatrudniano
294
pracowników, w tym 232 kobiety.

Na skutek działań inspektorów
pracy, jeszcze w czasie trwania
kontroli pracodawcy wypłacili dla 199
pracowników świadczenia w kwocie –
77.939 zł. Były to zasadniczo
wynagrodzenia za pracę (155 osób 71.296 zł – 97,7% ogólnej wypłaconej
kwoty) i wynagrodzenia za pracę w
porze nocnej (28 pracowników – 6.643
zł).
Natomiast
na
skutek
zrealizowania 131 decyzji płacowych
(52,0%) na 252 wydanych do końca
okresu sprawozdawczego – 2.801
pracownikom
(59,1%)
wypłacono
należne im świadczenia na kwotę –
3.596.983 zł (63,2%).
Reasumując
ten
wątek
zagadnienia stwierdzić należy, że
przestrzeganie przepisów o wypłacie
wynagrodzeń i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy jest
nadal niezadowalające. W związku z
powyższym
istnieje
dalsza
konieczność kontynuowania kontroli w
przedmiocie przestrzegania przepisów
o ochronie wynagrodzenia za pracę.

placówek

handlu

Przeprowadzone kontrole wykazały, że
w znaczącej części kontrolowanych
podmiotów
występowały
nieprawidłowości. I tak:
- 11
pracodawców
/41%/
prowadziło
zgodnie
obowiązującymi
przepisami
osobowych pracowników,

nie
z
akt

- 10
pracodawców
/37%/
nie
dokonało
oceny
i
nie
udokumentowało
ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy
oraz przy
wykonywaniu
prac
transportowych,
- 9 pracodawców /33%/ nie poddało
pracowników
profilaktycznym
badaniom lekarskim,
- u
8
pracodawców
/29,6%/
stwierdzono nieprawidłowości przy
eksploatacji urządzeń i instalacji
elektrycznych,
- 5
pracodawców
/18,5%/
nie
wyposażyło pracowników w odzież i
obuwie robocze, nie zapewniło w
zakładzie funkcjonowanie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy, nie
przeprowadziło
pomiarów
skuteczności
ochron
przeciwporażeniowych, nie poddało
się szkoleniom z zakresu bhp.
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Jako
przyczyny
stwierdzonych
nieprawidłowości pracodawcy podali:
- brak lub niedostateczną znajomość
przepisów prawa pracy,
brak środków finansowych na
realizację zaleceń zawartych w
przepisach prawa pracy.
Według inspektorów pracy do przyczyn
należały:
- brak lub niedostateczną znajomość
obowiązujących przepisów prawa
pracy w tym bezpieczeństwa i
higieny pracy,
- brak nadzoru ze strony pracodawcy
nad warunkami pracy,
- poszukiwanie
oszczędności
finansowych poprzez ograniczanie
wydatków
na
utrzymanie
lub
poprawę stanu bezpieczeństwa
pracy,
- lekceważenie
obowiązujących
przepisów.
W celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości inspektorzy wydali
152
decyzje oraz skierowali do
pracodawców 121 wniosków.
Pracodawcy zrealizowali 137 decyzji i
90 wniosków,

14. Zarządzanie bezpieczeństwem
pracy w zakładach, w których
występują niekorzystne warunki
pracy – temat własny.
W ramach realizacji tematu
skontrolowano
104
zakłady
zatrudniające 3.313 pracowników.
Działalność związaną z przetwórstwem
przemysłowym
prowadziło
57
zakładów
tj.
55,0%
ogółu

kontrolowanych, a 8 zakładów (27,0%),
to handel hurtowy i detaliczny.
Spośród
kontrolowanych
zakładów – 41,0% zatrudniało do 9
pracowników, 48,0% to zakłady o
zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników,
11,0% zakładów zatrudniało od 50 do
249 osób, a 2,0% to zakłady o
zatrudnieniu 250 osób i powyżej.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli
stwierdzono
następujące
nieprawidłowości:
- brak
oceny
eksploatowanych
maszyn pod kątem dostosowania
ich do minimalnych wymagań – 28
zakładów,
- brak oceny ryzyka zawodowego na
stanowiskach pracy występujących
w 26 zakładach pracy,
- nie zapewniono funkcjonowania
służby bhp w 26 zakładach,
- nie
udostępniono
pracownikom
instrukcji
bezpiecznej
obsługi
maszyn i urządzeń, prowadzonych
procesów technologicznych oraz w
zakresie
udzielania
pierwszej
pomocy – w 25 zakładach,
- występowały błędy przy ustalaniu
okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy – w 22 zakładach,
- 13 pracodawców nie poddało się
szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy,
- brak było okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy – w
13 zakładach.
Zasadniczymi
przyczynami
stwierdzonych nieprawidłowości w
zakresie bhp były:
- minimalizowanie
nakładów
ponoszonych przez pracodawców
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na
sprawy
związane
z
bezpieczeństwem pracy,
- brak
dostatecznej
wiedzy
w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy, szczególnie u pracodawców
prowadzących małe zakłady,
- małe zaangażowanie specjalistów z
zewnątrz realizujących zadania
służby bhp,
- brak samokontroli pracodawców.
W wyniku przeprowadzonych
kontroli, inspektorzy pracy zastosowali
następujące środki prawne
- wydali 945 decyzji, w tym; 702
decyzji wydane na piśmie i 243
ustne, 8 decyzji wstrzymania prac i
32 decyzje wstrzymania eksploatacji
maszyn,
- skierowali do pracodawców 88
wystąpień
pokontrolnych
zawierających 64 wnioski.
Za popełnienie 101 wykroczeń,
inspektorzy pracy nałożyli na 20
pracodawców
mandaty
karne
kredytowane na łączną kwotę – 27.000
zł. Przeciwko 1 pracodawcy skierowali
do sądu wniosek o ukaranie, a w
stosunku
do
9
pracodawców
zastosowali środki wychowawcze.
Na dzień 31 grudnia 2011 r,
pracodawcy zrealizowali decyzje w
77,0%,
a
wnioski
zawarte
w
wystąpieniach pokontrolnych w 74,0%.

V.
Efekty
kontrolnej.

działalności

Skuteczność
kontroli
przeprowadzonych przez inspektorów
pracy można przedstawić w postaci
danych liczbowych (stan na 31 grudnia
2011 r):
Najistotniejsze efekty działań w
roku sprawozdawczym, to między
innymi:
1) wyeliminowanie przez pracodawców
nieprawidłowości
z
zakresu
legalności zatrudnienia dla 554
osób,
2) zawarcie prawidłowej umowy o
pracę z 804 pracownikami,
3) wpłacenie
przez
płatników
zaległych
składek
na
ubezpieczenie
społeczne
276
pracowników na łączną kwotę –
406.533 zł oraz składki na
Fundusz Pracy na kwotę –
206.313 zł,
4) zatrzymanie przez Straż Graniczną
lub Policję 10 cudzoziemców w
wyniku
zawiadomienia
w/w
organów
o
nielegalnym
wykonywaniu
pracy
przez
cudzoziemców,
5) wyegzekwowaniu
dla
2.801
pracowników wypłaty należności
ze stosunku pracy na kwotę –
3.608.905 zł,
6) wyeliminowanie nieprawidłowości
w ewidencji czasu pracy dla 4.243
pracowników,
7) wyeliminowanie nieprawidłowości
w
zakresie
urlopów
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wypoczynkowych
pracowników,

dla

9.174

8) zlikwidowanie
bezpośredniego
zagrożenia dla życia i zdrowia
1.588 pracowników poprzez:
- wstrzymanie prac, co dotyczyło
572 pracowników,
wstrzymanie
eksploatacji
maszyn,
co
dotyczyło
664
pracowników,
- skierowanie do innych prac 352
pracowników,
9) dokonanie
oceny
ryzyka
zawodowego i zapoznanie z nią
6.640 pracowników,
10) przeprowadzenie badań lekarskich
stwierdzających
brak
przeciwwskazań do zatrudnienia
dla 1.344 pracowników,
14) przeprowadzenie
szkoleń
z
zakresu bezpieczeństwa pracy
1.836 pracowników.

VI. Działalność prewencyjna.

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, a także
pracodawców, którzy zainteresowani
są zapewnieniem swoim pracownikom
bezpiecznych warunków pracy i
właściwej ochrony zdrowia.
W Okręgowym Inspektoracie
Pracy w Kielcach realizowane były
programy edukacyjne, informacyjnoprewencyjne, informacyjno-promocyjne
oraz konkursy promujące pożądane
postawy w zakresie ochrony pracy,
takie, jak:
Kampania informacyjno-prewencyjna
„Bezpieczeństwo
pracy
w
budownictwie”.
Działaniami
prewencyjnymi
objęto 493 podmioty. Obejmowały one:

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
poza
kontrolnej,
promujące dobre nawyki w dziedzinie

- przeprowadzenie 6 szkoleń dla 194
uczestników,
- spotkania z uczniami szkół o profilu
budowlanym,
- zorganizowanie stoisk poradniczych
na imprezach masowych,
- stałą współpracę z mediami –
przekazywanie informacji o wynikach
kontroli, wypadkach przy pracy,
zagrożeniach
występujących
przy
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robotach budowlanych, szczególnie
przy pracy na wysokości i w wykopach,
- wysyłanie pism profilaktycznych do
zakładów branży budowlanej,
- konkurs „Buduj bezpiecznie” dla
przedsiębiorstw budowlanych,
- udzielanie w siedzibie Okręgowego
Inspektoratu
Pracy
porad
dla
przedsiębiorców branży budowlanej,
Kampania ukierunkowana była
na zwiększenie świadomości zagrożeń
zawodowych w budownictwie oraz na
uzyskanie wiedzy na temat środków
zapobiegającym
wypadkom
przy
pracy. Zwracano uwagę pracodawcom
i pracownikom na sprawy właściwego
przygotowania
uczestników
prac
budowlanych
do
bezpiecznego
wykonywania pracy – szczególnie na
wysokości i w wykopach -oraz na
rzetelne spełnianie obowiązków w
zakresie ogólnej organizacji pracy, a
także na wykonywanie nadzoru nad
pracami niebezpiecznymi i na właściwe
używanie przez pracowników środków
ochrony.
Kampania „Czas pracy, a wypadki
drogowe”.
W
2011
roku
Okręgowy
Inspektorat Pracy realizował kampanię
„Czas pracy a wypadki drogowe”.
Celem
kampanii
było
zapobieganie
wypadkom
komunikacyjnym
związanych
z
naruszaniem przepisów o czasie
pracy, poprzez:
- upowszechnianie
okolicznościach

i

wiedzy
o
przyczynach

wypadków komunikacyjnych wśród
pracodawców,
przedsiębiorców,
kierowców
miejskich
zakładów
autobusowych
i
partnerów
społecznych,
- uświadamianie
pracodawcom
konsekwencji
prawnych
i
ekonomicznych
wypadków
komunikacyjnych,
będących
skutkiem naruszenia przepisów o
czasie pracy.
Czynnościami prewencyjnymi w
ramach kampanii objęto
119
podmiotów, w tym 60 pracodawców.
Kampania realizowana była
poprzez:
szkolenia,
poradnictwo,
przekazywanie
tematycznych
wydawnictw Państwowej Inspekcji
Pracy oraz przekazywanie informacji w
mediach.
Dużą popularnością cieszyły się
szkolenia dla pracodawców, osób
prowadzących w imieniu pracodawców
sprawy kadrowe, a także specjalistów
ds. transportu i rozliczania kierowców.
Program
szkolenia
obejmował
tematykę dotyczącą czasu pracy
kierowców, kontroli i rozliczania czasu
jazdy, postoju, obowiązkowych przerw
i odpoczynków kierowcy, a także
przyczyn i okoliczności wypadków
komunikacyjnych.
W
ramach
działań
prewencyjnych
udzielano
firmom
sektora
transportowego
porad
prawnych obejmujących zagadnienia
związane z prawną ochroną pracy oraz
bezpieczeństwem pracy. Czynności te
prowadzono w ramach różnego
rodzaju spotkań odbywających się w
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siedzibie Okręgowego Inspektoratu
Pracy, jak i przy innych okazjach, np. w
ramach tworzonych przez OIP stoisk
na targach i imprezach masowych
organizowanych
na
terenie
województwa.
Ochrona
pracy
indywidualnym.

w

rolnictwie

W
roku
sprawozdawczym
realizowano program informacyjno –
promocyjny
„Ochrona
pracy
w
rolnictwie indywidualnym”, którego
celem było:
upowszechnianie
wiedzy
o
bezpiecznych metodach pracy w
rolnictwie wśród rolników i ich rodzin,
młodzieży i dzieci wiejskich,

szerokich
kręgach
środowiska
wiejskiego, w tym w organizacjach
partnerskich
i
organizacjach
samorządu rolniczego.
W
ramach
programu
przeprowadzono
513
czynności
prewencyjnych, którymi objęto 1.207
rolników i 94 uczniów szkół rolniczych.
Czynności obejmowały:
- szkolenia dla rolników i wykłady dla
uczniów szkół rolniczych,
- konkursy wiedzy organizowane dla
rolników,
- konkursy wiedzy organizowane dla
uczniów i młodzieży z terenów
wiejskich,
- wizytacje gospodarstw i prac
polowych.

- popularyzacja właściwej kultury
bezpieczeństwa przy pracy rolniczej w
Tabela 1 Informacja zbiorcza nt. działalności edukacyjno-promocyjnej w obszarze
rolnictwa indywidualnego, prowadzonej w 2011 roku w OIP Kielce
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Dodatkowo promocję ochrony
pracy w rolnictwie indywidualnym
wspierano poprzez media i stronę
internetową zamieszczając:
- 14
publikacji prasowych
„Aktualności Rolnicze” i „Echo Dnia”,
17
wywiadów,
reportaży
w
rozgłośniach radiowych i TVP Kielce,
- 12 informacji na stronie internetowej
OIP, gmin i instytucji pracujących na
rzecz rolnictwa.
Szkolenia
dla
rolników
organizowano we współpracy z
Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego, Wojewódzkim Związkiem
Rolników,
Kółek
i
Organizacji
Rolniczych,
Stowarzyszeniem
Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Związkiem
Zawodowym Centrum Narodowym
Młodych Rolników oraz starostami.
Konkursy
dla
przeprowadzono w różnych
tematycznych i obejmowały
gospodarstwa rolne pod
wielkości, rodzaju produkcji
organizacji pracy.

rolników
zakresach
one różne
względem
i sposobu

W konkursach organizowanych
dla dzieci zwrócono uwagę na
przygotowanie
uczestników
do
zrozumienia
problematyki
bezpieczeństwa pracy.

różnych
miejscach
na
terenie
województwa świętokrzyskiego i były
możliwością bezpośrednich kontaktów
doradztwa rolnikom i mieszkańcom
terenów wiejskich.
W 2011r. na terenie działania
okręgu przeprowadzono:
- 48 wizytacji gospodarstw rolnych,
- 12
wizytacji
indywidualnych
gospodarstw rolnych w ramach
ogólnopolskiego
konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
- 5
wizytacji
gospodarstw
prowadzących praktyczną naukę
zawodu
(gospodarstwa
agroturystyczne),
- 286
wizytacji
prac
polowych
(żniwnych i jesiennych).
W trakcie wizytacji dokonywano
przeglądów
stanu
technicznego
sprzętu rolniczego, udzielano porad
oraz
przekazywano
materiały
wydawnicze dotyczące ochrony i
bezpieczeństwa
pracy
w
gospodarstwach rolnych. Zwracano
uwagę na bezpieczeństwo dzieci w
czasie wakacji i prac żniwnych.
Zanotowano szereg niebezpiecznych
zachowań
ludzi
i
sytuacji
stwarzających zagrożenia wypadkowe.
I tak:

Stoiska
informacyjnopromocyjne organizowane były w
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Wykres 1 Nieprawidłowości stwierdzone podczas wizytacji gospodarstw

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie
otworów w ziemi

6,67%
8,33%

Ogólny nieporzadek
Brak barierek przy schodów,
zły stan techniczny schodów

10,00%

Nieprawidłowe przchowywanie
maszyn

12,22%

Użytkowanie drabin
stanowiących zagrożenie

13,89%
15,00%

Zły stan narzędzi ręcznych
Nieprawidłowa eksploatacja unstalacji
i urządzeń elektrycznych

19,44%
0%

5%

10%

15%

20%

Wykres 2 Nieprawidłowości przy pracach polowych

Transport maszyn rolniczych w pozycji roboczej
po drogach publicznych

2,75%

Nieadekwatne do rodzaju prowadzonej
działalności

3,77%

Brak osłon bocznych zespołu żniwnego
kombajnu

3,77%
15,29%

Niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą rolniczą

27,68%

Niewłaściwy stan techniczny ciągników
Niewłaściwy stan techniczny przyczep
ciągnikowych

32,54%
0%

10%

20%

30%

40%
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Działania prewencyjne na rzecz
poprawy bezpieczeństwa pracy w
rolnictwie indywidualnym prowadzone
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w
Kielcach są dobrze przyjmowane przez
rolników. W wielu przypadkach jest to
pierwsze źródło informacji związanych
z bezpiecznym wykonywaniem pracy.
Program
informacyjno-prewencyjny
„Zarządzanie bhp w małych zakładach,
w których odnotowano duże nasilenie
wypadków przy pracy”.
Celem zadania prewencyjnego
było upowszechnianie wśród jego
adresatów
metody
zarządzania
sprawami bhp, jako skutecznego
narzędzia
efektywnej
prewencji
wypadkowej.
Ponadto
założono
nadanie właściwego znaczenia analizie
stanu bhp, przyczyn wypadków przy
pracy oraz skuteczności środków
zapobiegających tym wypadkom w
małych zakładach. Za cel uznano
także wsparcie działań zakładów, które
służą
ograniczeniu
zagrożeń
zawodowych
i
skutkujących
wypadkami przy pracy. Program
skierowano do pracodawców, u
których odnotowano duże nasilenie
wypadków przy pracy, a także innych
przedsiębiorców,
partnerów
społecznych, instytucji i organizacji
zaangażowanych w osiągnięcie trwałej
poprawy stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Podstawą doboru zakładów do
uczestnictwa
w
programie
były
przekazane
do
Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Kielcach bazy

ZUS IWA za 2010 r zawierające
informacje na temat liczby wypadków
przy pracy.
Adresatami programu były 202
osoby reprezentujące poszczególne
zakłady pracy i organizacje oraz
organizacje związkowe i pracodawców.
W grupie tej były 104 osoby, jako
przedstawiciele pracodawców, 58 osób
reprezentowało służby bhp, a 22 osoby
to członkowie zakładowych organizacji
związkowych.
Programem prewencyjnym - po
złożeniu akcesu uczestnictwa w
programie - Okręgowy Inspektorat
Pracy w Kielcach objął 33 podmioty.
W wyniku realizacji przyjętego
programu:
- przypomniano i ugruntowano wiedzę
na tematy związane z zarządzaniem
bezpieczeństwem i higieną pracy, w
szczególności zasady prowadzenia
postępowań
powypadkowych,
przepisów określających obowiązki
zakładów dotyczące oceny ryzyka
zawodowego, jako efekt związany z
uczestnictwem, przedstawicieli 33
zakładów
w
szkoleniu
specjalistycznym.
Uczestnikom
przedstawiono aktualny stan prawny
związany z wymaganiami, jakie
stawiane są zakładom w powyższym
zakresie,
Zarządzanie
bezpieczeństwem
pracy
przedstawiono,
jako
skuteczne
narzędzie umożliwiające eliminację
zagrożeń zawodowych i ograniczania
wypadków związanych z pracą,
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- u 11 pracodawców analizie poddano
zakładową dokumentację oceny ryzyka
zawodowego, dokumentację związaną
z wypadkami przy pracy oraz oceny
sprawności funkcjonowania systemu
pierwszej pomocy i zapewnienia
środków pomocy przed medycznej,
- osiemnastu osobom, uczestnikom
warsztatów
prowadzonych
przez
Okręgowy
Inspektorat
Pracy
w
Kielcach
w
praktyczny
sposób
umożliwiono prawidłowe sporządzenie
protokółów
powypadkowych
i
sporządzenie
oceny
ryzyka
zawodowego
dla
wybranego
stanowiska pracy,
- przekazano informację o programie
prewencyjnym dla mediów.
Podmiotom uczestniczącym w
programie (uczestnikom szkolenia i
warsztatów
doskonalących)
przekazano łącznie 366 egzemplarzy
wydawnictw.
Bezpieczeństwo
pracy
przy
maszynach do obróbki plastycznej –
program informacyjno-prewencyjny.
W ramach tematu wymagania
zasadnicze i minimalne, podejmowano
działania
prewencyjno-informacyjne
dotyczące bezpieczeństwa pracy przy
maszynach do obróbki plastycznej.
Celem tych działań było eliminowanie
zagrożeń i obniżenie poziomu ryzyka
zawodowego przy użytkowaniu tych
maszyn.
Zapotrzebowanie
przedsiębiorców na wsparcie przy
działaniach
dostosowawczych
do
minimalnych wymagań dotyczyło także
innych maszyn. Były to zakłady
głównie sektora przemysłowego i

obejmowały między innymi maszyny
do obróbki metali skrawaniem, obróbki
drewna, przerobu tworzyw sztucznych,
produkcji odzieżowej, stacjonarnych
urządzeń transportu bliskiego, mielenia
barwników.
Adresatami wszystkich działań
informacyjno-prewencyjnych było 726
osób reprezentujących poszczególne
zakłady pracy, a wśród nich było
między innymi: 184 przedstawicieli
pracodawców, 58 pracowników służb
bhp, 22 to członkowie zakładowych
organizacji związkowych. Niektórym
uczestnikom
powyższych
działań
wydano zaświadczenia o uczestnictwie
w programie (22). Z tych wszystkich
grup wyłoniła się grupa 23 osób z 21
firm
z
sektora
działalności
przemysłowej, która wzięła udział w
szkoleniu podstawowym z zakresu
bezpieczeństwa
pracy
przy
maszynach.
Działania
prewencyjne
w
zakresie bezpieczeństwa pracy przy
maszynach realizowane w OIP Kielce
objęły : seminaria i szkolenia, kontrole
w ramach zadań programowych PIP,
popularyzację zagadnień dotyczących
maszyn oraz poradnictwo techniczne
oddziaływujące
na
decyzje
przedsiębiorców
związane
z
przyjęciem
skonkretyzowanych
rozwiązań bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Odbyło się 7 seminariów
związanych
z
zasadniczymi
i
minimalnymi wymaganiami dla maszyn
i urządzeń technicznych. Objęły one
168 podmiotów reprezentowanych
przez 170 osób. Przeprowadzono
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także 2 szkolenia związane wyłącznie
z
bezpieczeństwem
pracy
przy
maszynach.
Podczas
różnego
rodzaju
spotkań i szkoleń przekazano ich
uczestnikom 190 broszur PIP pt.
„Bezpieczne użytkowanie maszyn”.
Akcja promocyjne popularyzowana
była także w środkach masowego
przekazu (Radio „Fama”, Radio Kielce,
Radio Plus, TVP3 i TVP Nowa, Radio
S, „Echo Dnia”), a także na stronie
internetowej OIP Kielce.
W
wyniku
działań
prewencyjnych w 21 zakładach pracy
ocenie poddano ponad 200 maszyn.
Przeprowadzona ocena wykazała, że:
- sprawdzane maszyny w części
spełniały wymagania minimalne (bez
konieczności dodatkowej ingerencji) –
wymienione zostały tylko w grupie
dostosowanych,
- wykazane zostały maszyny, jako
dostosowane do wymagań bhp w
liczbie od 4 do 148 w poszczególnych
obszarach zagadnień – najwięcej w
zakresie
wykonania
osłon,
zapewnienia wyłączników awaryjnych,
poprawy elementów sterowniczych,
ochrony przed porażeniem prądem
elektrycznym,
- wskazano niedostosowane do
wymagań bhp maszyny w liczbie od 2
do 101 w poszczególnych obszarach
wymagań,
- w 2 przypadkach wycofano maszyny
z użytkowania,

- w 3 przypadkach przeprowadzono
ocenę „nowych” maszyn według
minimalnych, a nie zasadniczych
wymagań,
- w 2 przypadkach wyszczególniono
koszty działań dostosowawczych, choć
nie było takiego obowiązku.
Program
edukacyjny
bezpieczeństwa”

„Kultura

Realizując
ten
program
podejmowano działania na rzecz
edukacji młodzieży szkolnej (ponad
gimnazjalnej) w zakresie podstaw
prawa pracy, w tym przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Placówkom
oświatowowychowawczym przekazano pakiet
pomocy edukacyjnych dotyczących tej
problematyki.
Program
poprzez:

realizowany

był

- współpracę z 20 szkołami ponad
gimnazjalnymi polegające na kontakcie
z
koordynatorem
szkolnym
i
wspieraniem nauczycieli w działaniach
związanych z edukacją młodzieży w
zakresie prawnej ochrony pracy,
- współpracę z nauczycielami szkół i
współorganizatorem konkursu pod
nazwą „Moje wymarzone miejsce
pracy” (szkolenie dla nauczycieli i
uczniów, ocena i posumowanie
projektów). W konkursie na etapie
wojewódzkim
uczestniczyło
15
szkolnych zespołów uczniowskich,
- współpracę z nauczycielami szkół o
profilu zawodowym pod nazwą „Poznaj
swój wybrany zawód” (doradztwo,
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opracowanie kryteriów oceny opisu i
ocena prac uczniowskich),
- współpracę z nauczycielami szkół z
terenu powiatu buskiego, które w 2011
r uczestniczyły w konkursie pod nazwą
„Porozmawiajmy o hałasie”,
przeprowadzenie
9
spotkań
informacyjno-szkoleniowych dla 212
uczniów szkół ponad gimnazjalnych z
udziałem inspektorów pracy,
- zorganizowanie „Dnia BHP” w
Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w
Starachowicach.
Pogadanki
tematyczne, konkurs plastyczny i
multimedialny oraz turniej tenisa, to
elementy przedsięwzięć zachęcające
do zwrócenia uwagi młodzieży na
zagadnienia bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- regionalny etap konkursu „Uczę się i
pracuję bezpiecznie”. Tegoroczny finał
przeprowadzono w Zespole Szkół
Spożywczych w Kielcach. Udział w
konkursie wzięło 53 uczniów z 18
szkół,
a
jego
tematem
były
podstawowe zagadnienia z zakresu
prawa pracy, w tym bhp.
Program edukacyjny „Kultura
bezpieczeństwa” realizowany był przy
udziale partnerów społecznych takich,
jak:
- Komenda Ochotniczych Hufców
Pracy w Kielcach, która podjęła się
organizacji dwóch Giełd Pracy dla
młodzieży,
Świętokrzyskie
Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Centrum współpracowało przy dwóch

konkursach tematycznych tj. „Moje
wymarzone miejsce pracy” i „Poznaj
swój wybrany zawód”,
- Powiatowy i Miejski Urząd Pracy w
Kielcach. Urzędy współpracowały przy
organizacji targów i giełd pracy oraz w
spotkaniach
szkoleniowych
dla
bezrobotnej młodzieży,
Izba
Rzemieślników
i
Przedsiębiorców
w
Kielcach
–
współpraca przy konkursie wiedzy dla
uczniów młodocianych,
- Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Kuratorium
współpracowało
przy
spotkaniach
szkoleniowych
dla
nauczycieli
oraz
konkursie
dla
młodocianych,
- Starostwo Powiatowe i Powiatowy
Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju
w zakresie wspólnych przedsięwzięć
edukacyjnych dla młodzieży.
Program informacyjne p.n. „Zdobądź
dyplom PIP”.
Celem programu adresowanego
do
157
pracodawców,
10
przedsiębiorców
i
20
organów
samorządu
terytorialnego
było
ułatwienie
tym
podmiotom
dostosowanie
zakładu
do
obowiązujących
przepisów
bhp,
poprzez udostępnienie im materiałów
informacyjno-edukacyjnych
oraz
bieżącą merytoryczną pomoc ze strony
inspekcji pracy. Program miał zachęcić
pracodawców
do
samodzielnego
zapoznania się z wymaganiami
stawianymi przez prawo pracy, oraz
dostosowania
do
niego
swoich
zakładów. Udział w konkursie dawał
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pracodawcom
możliwość
uporządkowania spraw pracowniczych
zarówno
w
zakresie
zagadnień
dotyczących stosunku pracy, jak i
związanych
z
warunkami
i
bezpieczeństwem pracy.

ponadzakładowych
organizacji
związkowych, 71 przedsiębiorców nie
będących pracodawcami, 1300 innych
odbiorców, w tym bezrobotnych oraz
osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych.

Do konkursu
pracodawców.

Działania
informacyjne
prowadzone były w następujących
formach:
- 29 szkoleń i wykładów skierowanych
do 688 podmiotów,
- 14 stoisk poradniczo-informacyjnych
w ramach
targów i imprez
kulturalnych
w
regionie
skierowanych do 981 podmiotów,
- 16
działań
związanych
z
udzielaniem porad poza siedzibą
Okręgu, skierowanych do 72
podmiotów,
- zorganizowania Dnia Otwartego OIP
Kielce, w którym udział wzięło 158
podmiotów,
- w ramach kampanii ukazało się w
mediach 68 informacji.

przystąpiło

20

Kampania informacyjna „Poznaj swoje
prawa w pracy”.
Niski poziom wiedzy na temat
praw i obowiązków w pracy, zasad
zawierania i rozwiązywania stosunku
pracy,
rozliczenia
czasu
pracy,
urlopów, uprawnień związanych z
rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji,
a także obowiązków pracodawcy w
zakresie zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych
warunków
pracy
przekłada się bezpośrednio na niską
kulturę
bezpieczeństwa
w
szczególności
w
najmniejszych
zakładach pracy.
W 2011 r Okręgowy Inspektorat
Pracy w Kielcach podejmował po raz
pierwszy działania objęte kampanią
informacyjną „Poznaj swoje prawa w
pracy” Miała ona na celu zachęcenie
do podniesienia poziomu wiedzy z
zakresu
prawa
pracy
wśród
pracodawców i pracowników oraz
uświadamianie wpływu tych regulacji
na bezpieczeństwo pracy.
Działaniami informacyjnymi w
ramach
kampanii
objęto
2740
podmiotów, w tym między innymi: 260
pracodawców, 336 pracowników, 200
społecznych inspektorów pracy, 119
odbiorców masowych, 165 uczniów i
studentów,
138
zakładowych
i

Tematyką
szkoleń
objęto
zagadnienia
dotyczące:
stosunku
pracy (w tym różnić między umową o
pracę, a umowami cywilnoprawnymi),
elastycznych
form
zatrudniania,
rozwiązań prawnych wynikających z
tzw. ustawy antykryzysowej, czasu
pracy (w tym czasu pracy w zakładach
opieki zdrowotnej, systemów czasu
pracy, rozliczania pracy w godzinach
nadliczbowych, w niedzielę i święta
oraz
w
nocy),
urlopów
wypoczynkowych
w
różnych
systemach czasu pracy, wynagrodzeń
za pracę, mobbingu i dyskryminacji,
uprawnień
związanych
z
rodzicielstwem,
ochrony
pracy
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młodocianych, zakładowego funduszu
świadczeń
socjalnych,
uprawnień
związków zawodowych i społecznych
inspektorów pracy, bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy,, pracy
w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
oceny ryzyka zawodowego, zagrożeń
w
środowisku
pracy,
kosztów
wypadków przy pracy i procedur
powypadkowych.

inspektorów pracy, którzy otrzymali
wyróżnienia
wręczone
przez
Okręgowego Inspektora Pracy,
-

„Konkurs wiedzy o bhp dla
pracowników
młodocianych”,
realizowany
na
szczeblu
centralnym w ramach współpracy
ze
Związkiem
Rzemiosła
Polskiego.
Na
szczeblu
regionalnym uczestniczyło w nim
53
uczniów
z
18
szkół
zawodowych. Spośród biorących
udział w konkursie – 6 uczniów
zostało
laureatami
konkursu.
Konkurs prowadzony był przy
współpracy z Izbą Rzemieślniczą
oraz Świętokrzyskim Kuratorem
Oświaty,

-

konkurs „Bezpieczna budowa”,
organizowany
na
szczeblu
okręgowych inspektoratów pracy.
Udział w konkursie wzięło 3
pracodawców, którzy otrzymali
równorzędne nagrody,

-

w
konkursie
„Bezpieczne
gospodarstwo
rolne”,
realizowanym
na
szczeblu
regionalnym udział wzięło 12
gospodarstw rolnych, a 6 z nich
zostało
laureatami..
Podsumowanie konkursu nastąpiło
w
Świętokrzyskim
Ośrodku
Doradztwa
Rolniczego
w
Modliszewicach,

-

konkursy „Bezpieczne wakacje”
oraz „Pomóżmy dzieciom spędzić
szczęśliwe wakacje 2011 r”. W
ramach
tych
przedsięwzięć
przeprowadzono
20
spotkań
edukacyjnych
z
dziećmi
i

Konkursy
promujące
pożądane
postawy w zakresie ochrony pracy.
W roku 2011, prowadzono
następujące konkursy, które miały na
celu promować właściwe postawy w
zakresie ochrony pracy:
-

-

-

konkurs „Pracodawca organizator
pracy bezpiecznej”, prowadzony
był na szczeblu okręgowych
inspektoratów pracy oraz na
poziomie centralnym przez Główny
Inspektorat Pracy. Na szczeblu
Okręgu uczestniczyło w nim 13
pracodawców, a 7 z nich
zakwalifikowanych zostało, jak
laureaci. Podsumowanie konkursu
na szczeblu regionalnym nastąpiło
podczas
sesji
Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego w
listopadzie 2011 r,
konkurs „Bezpieczna piekarnia”,
realizowany
na
szczeblu
regionalnym.
Wyróżniono
2
pracodawców,
konkurs
„Najaktywniejszy
zakładowy społeczny inspektor
pracy”. Do udziału w konkursie
zakwalifikowano 3 społecznych
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młodzieżą.
W
spotkaniach
uczestniczyło 692 uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z
terenów wiejskich. W realizowaniu
konkursu
współpracowano
z
Wojewódzka
Radą
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego, a patronat nad
konkursem objął marszałek i
Wojewoda Świętokrzyski.
Poza
wymienionymi
wyżej
konkursami, Okręgowy Inspektorat
Pracy
w Kielcach patronował
następującym konkursom:
-

-

-

„Moje wymarzone miejsce pracy”
prowadzony przez Świętokrzyskie
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli. Zadaniem zespołów
uczniowskich
z
15
szkół
gimnazjalnych
i
ponad
gimnazjalnych było zapoznanie się
i opisanie konkretnego miejsca
pracy, w którym w przyszłości
młodzi ludzie chcieliby pracować.
Laureatami zostało 5 szkół tego
typu,
„Poznaj swój wybrany zawód”.
Konkurs ten skierowany był do
młodzieży szkół technicznych i
zawodowych. Celem konkursu
było opisanie wybranego zawodu i
poddanie go ocenie Komisji
Konkursowej. Przedstawiono 32
projekty, a 5 z nich zostało
wyróżnionych,
„Porozmawiajmy o hałasie’. Było to
przedsięwzięcie
edukacyjne
skierowane do uczniów szkół z
terenu
powiatu
buskiego.
Zadaniem uczestników konkursu

było
przygotowanie
prac
konkursowych w formie plakatu,
opowiadania,
prezentacji
multimedialnej na temat hałasu i
jego negatywnych dla zdrowia
skutków. Przedstawiono 33 prace,
a 10 z nich uzyskało pozytywną
ocenę przez specjalny zespół.
Prowadzone przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Kielcach konkursy
cieszyły się dużym zainteresowaniem
jego uczestników. Były one ważnym
elementem
promocji
problematyki
ochrony pracy oraz przyczyniały się do
wprowadzania dobrych praktyk w
dziedzinie bezpiecznych metod pracy i
motywacji do poprawy warunków pracy
przez pracodawców.

VII. Podsumowanie i wnioski

Analiza
wyników
kontroli
przeprowadzonych w 2011 pozwala na
stwierdzenie, że stan przestrzegania
przepisów ustawodawstwa pracy jest
daleki od oczekiwań. Tylko w
niektórych obszarach obserwuje się
niewielką poprawę w stosunku do
poprzednich
okresów
sprawozdawczych.
Najwięcej
kontroli
przeprowadzono w zakładach małych
zatrudniających od 1 do 49 osób
(82,6%), w tym w zakładach od 1 do 9
osób – 54,1%.
Najczęściej
ujawnione
nieprawidłowości
dotyczyły:
przygotowania pracowników do pracy,
urządzeń i instalacji energetycznych,
stanowisk i procesów pracy, maszyn i
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urządzeń technicznych, obiektów i
pomieszczeń pracy, pomieszczeń i
urządzeń
higieniczno-sanitarnych,
czynników szkodliwych i uciążliwych
dla zdrowia.
Zarówno w roku 2011, jak i w
2010 odnotowano taką samą liczbę
zbadanych wypadków przy pracy tj.42,
przy czym w roku sprawozdawczym
było więcej zbadanych wypadków
zbiorowych (5) w porównaniu z rokiem
2010 (2). Zwiększyła się natomiast
liczba osób poszkodowanych w
wypadkach przy pracy – z 44 w roku
2010 do 49 w roku 2011 (wzrost o 5
osób, czyli o 11,4%). Mimo to warto
odnotować,
iż
w
roku
2011
zmniejszeniu uległa zdecydowanie
liczba osób poszkodowanych ze
skutkiem śmiertelnym. Było ich 7,
natomiast w roku 2010 – 16
(zmniejszenie o 9, czyli o 56,3% ponad połowę). W roku 2011
odnotowano jednak wzrost liczby
poszkodowanych ze skutkiem ciężkim
o 5 osób w stosunku do roku 2010 (20
w 2010 do 25 w 2011). Do wypadków
dochodziło najczęściej w zakładach
pracy funkcjonujących w branżach:
przetwórstwo
przemysłowe
(21
poszkodowanych) i budownictwo (20
poszkodowanych).
Najwięcej
wypadków odnotowano w zakładach o
zatrudnieniu od 10 do 49 osób (16,
czyli 38,1%).
Wśród przyczyn wypadków przy
pracy należy wymienić: czynniki
organizacyjne i ludzkie, a więc: brak
nadzoru,
niestosowanie
środków
ochrony indywidualnej oraz brawura i
ryzykanctwo, tolerowanie przez nadzór
odstępstw od przepisów i zasad bhp.

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 4.493
pracowników.
Działania
Inspekcji
Pracy doprowadziły do wyeliminowania
zagrożeń dla 1.890 pracowników, czyli
42,1% zatrudnionych w warunkach
narażenia na niekorzystne warunki
środowiska pracy.
Kierownictwa tych zakładów
podejmują bieżące działania dla ciągłej
poprawy
warunków
pracy
i
bezpieczeństwa. W zakładach tych
stwierdzono 1 wypadek śmiertelny i 1
powodujący ciężkie uszkodzenie ciała,
natomiast ogólna liczba wypadków
przy pracy w okresie sprawozdawczym
wynosiła łącznie - 132. Oznacza to, że
pozostałe wypadki miały charakter
lekki. Stwierdza się pełną realizację
wniosków powypadkowych. Zadania
nadzorcze nad warunkami pracy
pełniły tam dobrze zorganizowane
służby bhp
Liczne
nieprawidłowości
inspektorzy pracy stwierdzili podczas
kontroli placów budów. Najczęściej do
naruszeń prawa dochodziło przy
pracach budowlanych prowadzonych
na
wysokości
(nieprawidłowo
zamontowane
rusztowania,
brak
środków
ochrony
zbiorowej
i
indywidualnej
zabezpieczających
przed
upadkiem
z
wysokości).
Istotnymi uchybieniami był także brak
lub
niewłaściwe
zabezpieczenie
otworów
technologicznych
oraz
75

Sprawozdanie z działalności OIP Kielce za 2011 r.

niewłaściwe
pracy.

dojścia

do

stanowisk

Do
zasadniczych
przyczyn
ujawnionych nieprawidłowości należy
zaliczyć: szybkie tempo wykonywania
robót
charakterystyczne
dla
budownictwa,
nieuwzględnianie w
harmonogramie wykonywania robót
prac
zabezpieczających
przed
wypadkami
oraz
lekceważenie
krótkotrwałych zagrożeń. Przyczyna
ujawnionych nieprawidłowości wynika
także z ograniczania nakładów na
bezpieczeństwo pracy (minimalizacja
kosztów), niekiedy niski poziom wiedzy
pracodawców
i
pracowników
w
zakresie
przepisów
bhp
oraz
niewłaściwa organizacja pracy.
Zadowalający stan warunków
oraz
bezpieczeństwa
pracy
stwierdzono
w
zakładach
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne.
Kontrole
przeprowadzono w 90 zakładach
zatrudniających
osoby
niepełnosprawne. Nieprawidłowości w
zakresie
problematyki
objętej
kontrolami
stwierdzono
przede
wszystkim
w
zakładach
pracy
chronionej i zakładach aktywności
zawodowej, natomiast w znikomej
liczbie w zakładach ubiegających się o
status i przystosowujących miejsca
pracy dla osób niepełnosprawnych.
Nieprawidłowości
dotyczyły
zasadniczo: eksploatacji instalacji i
urządzeń elektrycznych, maszyn i
urządzeń, stanowisk pracy, wentylacji
pomieszczeń pracy. Nie były to jednak
nieprawidłowości
skutkujące
bezpośrednimi
zagrożeniami
dla
zdrowia i życia pracowników i

dotyczyły niewielu przypadków. Liczba
wymienionych nieprawidłowości w
stosunku do lat poprzednich uległa
zdecydowanemu zmniejszeniu
Podsumowując,
należy
pozytywnie
ocenić
działalność
pracodawców w przedmiocie ich starań
o
prawidłowe
warunki
i
stan
bezpieczeństwa
związany
z
zatrudnieniem
osób
niepełnosprawnych.
W dalszym ciągu niepokoją
ustalenia w przedmiocie prawidłowości
wypłaty
pracownikom
należnego
wynagrodzenia i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy
Badając przedmiotową problematykę
stwierdzono, że nieprawidłowości w
tym zakresie dotyczyły 46 na 47
skontrolowanych
pracodawców.
Dotyczyły one 69,5% pracowników
objętych
kontrolą
(6.825).
Dla
wyegzekwowania od pracodawców
należnych pracownikom kwot wydano
252 decyzje zobowiązujące do wypłaty
pracownikom
wszelkiego
rodzaju
świadczeń na kwotę – 5.687.079 zł. Na
skutek zastosowanych decyzji i
uzgodnień
wyegzekwowano
od
pracodawców
na
rzecz
2.801
świadczących
pracę
kwotę
–
3.596.983,00 zł.
W roku 2011 podobnie, jak w
latach poprzednich stwierdzono szereg
nieprawidłowości w przestrzeganiu
przepisów o czasie pracy. Dotyczyły
one przede wszystkim braku właściwej
ewidencji
i
rzetelności
w
ewidencjonowaniu czasu pracy, co
skutkuje
na
powstanie
nieprawidłowości
w
wypłacie
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świadczeń pracowniczych, w tym za
pracę w godzinach nadliczbowych,
przekroczenia obowiązujących norm
czasu pracy (dobowej i tygodniowej),
braku
zapewnienia
wypoczynku
pracownikowi
dobowego
bądź
tygodniowego.
Do
zasadniczych
przyczyn
stwierdzonych
nieprawidłowości
należy
zaliczyć:
nierzetelność wykonywania zadań
przez odpowiedzialnych pracowników,
niezgodne z przepisami zapisy w
regulaminach pracy dotyczących czasu
pracy, brak regulacji dotyczących
systemów, rozkładów czasu pracy, czy
też okresów rozliczeniowych czasu
pracy.
Przedmiotem
szczególnych
badań była prawidłowość stosowania
przepisów o czasie pracy kierowców.
Oprócz
wymienionych
wyżej
nieprawidłowości stwierdzono także:
brak zapewnienia wymaganej przerwy
przy
prowadzeniu
pojazdu,
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,
brak należytej staranności kierowców
w zakresie uzyskiwania wydruków z
tachografów
cyfrowych,
brak
dostatecznej znajomości przepisów
dotyczących czasu pracy kierowców.
Najwięcej
nieprawidłowości
stwierdzono
w
zakładach
zatrudniających do 9 pracowników –
natomiast w większych zakładach
pracy, gdzie nadzór jest zdecydowanie
efektywniejszy.

W okresie sprawozdawczym
stwierdzono szereg nieprawidłowości
w zakresie legalności zatrudniania i
innej pracy zarobkowej w tym
zatrudniania
cudzoziemców.
Przeprowadzono 794 kontroli w
zakresie
legalności
zatrudnienia.
Analiza wyników kontroli wskazuje na
to, że w okresie sprawozdawczym
nastąpił
spadek
liczby
umów
cywilnoprawnych
zawartych
niezgodnie z charakterem świadczonej
pracy.
Liczba
stwierdzonych
przypadków braku potwierdzania na
piśmie rodzaju i warunków zawartej z
pracownikiem
umowy
o
pracę
utrzymuje się na poziomie zbliżonym
dla lat ubiegłych.
Stwierdzono natomiast wzrost
liczby przypadków braku zgłoszenia
pracowników
do
ubezpieczenia
społecznego. Nastąpił spadek kwot
nieopłaconych składek na Fundusz
Pracy, przy jednoczesnym spadku
liczby osób, których one dotyczyły.
Natomiast na zbliżonym poziomie
utrzymała się liczba pracowników, za
których
opłacono
składki,
bez
zachowania obowiązujących terminów.
Przyczynami stwierdzonych naruszeń
prawa była: nieznajomość przepisów
prawa pracy, trudności finansowe
związane z obciążeniami wynikającymi
z
zatrudniania
pracowników,
zawieranie z osobami fizycznymi
umów o dzieło z uwagi na brak
obowiązku odprowadzania składek do
ZUS,
zawieranie
umów
cywilnoprawnych w warunkach, w
których powinna być zawarta umowa o
pracę (dla uniknięcia dodatkowych
obciążeń finansowych), ukrywanie
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dodatkowych dochodów przez osoby
pobierające zasiłek dla bezrobotnych.
Efektami działań kontrolnych
było
między
innymi:
legalizacja
zatrudnienia 554 osób, 208 osobom
potwierdzono na piśmie rodzaj i
warunki zawartej z pracownikiem
umowy o pracę, opłacenie dla 262
osób
zaległych
składek
na
ubezpieczenie społeczne w kwocie
20.114 zł, a zaległych składek dla 276
osób w kwocie – 406.533 zł, wydanie
decyzji
o
pozbawienie
statusu
bezrobotnego dla 151 osób.
W okresie sprawozdawczym
przeprowadzono także 36 kontroli w
zakresie legalności zatrudnienia 349
cudzoziemców. Ujawniono szereg
nieprawidłowości, a między innymi:
wykonywanie pracy na stanowiskach
innych niż określone w zezwoleniu na
pracę, wykonywanie pracy na rzecz
innego podmiotu niż ten, który wydał i
zarejestrował
oświadczenie
w
powiatowym urzędzie pracy, brak
poinformowania organu wydającego
zezwolenie
o
powierzeniu
wykonywania
pracy
w
innym
charakterze i na innym stanowisku niż
określone w zezwoleniu na pracę,
nielegalne wykonywanie pracy tj. bez
zawarcia wymaganych umów o pracę i
umów
cywilnoprawnych,
brak
opłacania składek na Fundusz Pracy i
podatku do urzędu skarbowego.
Nielegalne
wykonywanie
pracy
dotyczyło 25 cudzoziemców (7,2%
cudzoziemców objętych kontrolą) w
tym: 19 obywateli Ukrainy i 6 obywateli
Chin.

Warto odnotować fakt, że
Wojewoda Świętokrzyski uchylił 3
zezwolenia na pracę cudzoziemcom (2
obywatelom Chin, 1 obywatelowi
Ukrainy).
Funkcjonariusze
Straży
Granicznej zatrzymali łącznie 9
cudzoziemców – obywateli Ukrainy.
Przyczyny
stwierdzonych
nieprawidłowości to: celowe nie
zawieranie umów o pracę dla
uniknięcia obowiązków, jakie rodzi
zawarcie stosunku pracy (minimalne
wynagrodzenie, normy czasu pracy),
zmniejszenie
kosztów
pracy,
rozliczanie się ze świadczącymi pracę
poza ewidencją płacową.
Analizując
przyczyny
wykazanych nieprawidłowości wskazać
należy, ze główną przyczyną łamania
przepisów
prawa
ze
strony
pracodawców jest chęć maksymalizacji
zysków.
W roku 2011 zmniejszyła się o
11,2% liczba skarg wniesionych do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w
stosunku do roku 2010 (1.129). Nadal
przedmiotem
skarg
są
zarzuty
dotyczące: wynagrodzeń za pracę i
innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy (59,9,0% skarg),
nawiązywania
i
rozwiązywania
stosunku pracy (30,0% skarg), czasu
pracy
(16,9%),
warunków
oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy
(14,2,% skarg)
Po rozpatrzeniu wniesionych
skarg okazało się, że skarg zasadnych
było – 33,6%, bezzasadnych – 48,1%,
a częściowo zasadnych – 18,3%.
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W okresie sprawozdawczym
ważnym
zadaniem
pracowników
Okręgowego Inspektoratu Pracy w
Kielcach była realizacja działań
promocyjnych
i
prewencyjnych.
Należały do nich między innymi
następujące kampanie i programy
prewencyjne:
- kampania informacyjno-prewencyjna
„bezpieczeństwo
pracy
w
budownictwie”,
- kampania „czas pracy, a wypadki
drogowe”,
- program informacyjno-promocyjny w
rolnictwie indywidualnym,
- zarządzanie
bhp
w
małych
zakładach, w których odnotowano
duże nasilenie wypadków przy pracy
–
program
informacyjnoprewencyjny,
- program
edukacyjny
„kultura
bezpieczeństwa”,
- program informacyjny „Zdobądź
dyplom PIP”,
- kampania informacyjna „Poznaj
swoje prawa w pracy”,
- różnego rodzaju konkursy.
Należy
stwierdzić,
że
organizowane były kampanie kontrolne
w tych branżach, w których zagrożenia
zawodowe są szczególnie duże (np.
budownictwo) lub tam, skąd napływają
sygnały o zwiększonym stopniu
uchybień z zakresu prawa pracy.
Przedstawione
działania
promocyjno-prewencyjne na terenie
województwa świętokrzyskiego cieszą
się szerokim uznaniem społeczeństwa
nie tylko pracującego, ale także wśród
rolników indywidualnych. Jednakże
efekty tych działań zależne są także od

zrozumienia
i
współpracy
ze
wszystkimi instytucjami, organizacjami
pracodawców i pracowników, a także
innych
organów
nadzoru
nad
warunkami pracy.
Wskazana jest – w dalszym
ciągu – współpraca z organizacjami
związkowymi i społeczną inspekcją
pracy, które to organy są naturalnym
sprzymierzeńcem
Państwowej
Inspekcji Pracy. Także współpraca z
organizatorami pracy powinna być w
dalszym
ciągu
kontynuowana
i
rozwijana w różnych dogodnych
formach, bowiem działania zarówno
organów nadzoru nad warunkami
pracy, jak i pracodawców powinny być
ukierunkowane na to, aby człowiek w
procesie pracy traktowany był zawsze,
jako najwyższa wartość.
Dla skutecznego uzyskania
poprawy w zakresie praworządności w
stosunkach pracy oraz warunków i
bezpieczeństwa
pracy,
Okręgowy
Inspektorat Pracy w Kielcach w roku
2011 będzie realizował między innymi
następujące zadania, które sprzyjać
będą założonemu celowi:
1) analizowanie okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy wypadków
zgłoszonych do Okręgu, kontrole
nowych maszyn, urządzeń oraz
środków ochrony indywidualnej w
zakresie ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi i minimalnymi, także w
ramach nadzoru rynku; przestrzeganie
przepisów
o
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych;
ocena
ryzyka
zawodowego, jako zadanie mające
bezpośredni wpływ na poprawę
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warunków
pracy
i
zapewnienia
bezpieczeństwa
zatrudnionych;
kontrole legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej – także przez
cudzoziemców; kontrole problematyki
związanej z energetyką; kontrole prac
budowlanych, w tym rozbiórkowych, a
także
dotyczące
budowy
dróg;
przestrzeganie przepisów o wypłacie
wynagrodzeń za pracę i innych
świadczeń związanych ze stosunkiem
pracy; przestrzeganie przepisów o
czasie pracy w różnych branżach, w
tym w placówkach służby zdrowia i
jednostkach
transportowych
oraz
zarządzanie bezpieczeństwem pracy w
małych
zakładach,
w
których
występuje duże nasilenie wypadków
przy pracy,
2) programy edukacyjne i promocyjnoprewencyjne takie jak: „Czas pracy, a
wypadki drogowe”, „Dostosowanie do
minimalnych wymagań maszyn do
przetwórstwa tworzyw sztucznych”,
„Stres w miejscu pracy”, „Kultura
bezpieczeństwa”, „Ochrona pracy w
rolnictwie indywidualnym”, „Zdobądź
dyplom PIP”; konkursy promujące
pożądane postawy w zakresie ochrony
pracy, jak np: „Pracodawca –
organizator
pracy
bezpiecznej”,
„Bezpieczna piekarnia”, „Bezpieczna
budowa”, „Najaktywniejszy zakładowy
społeczny
inspektor
pracy”,
„Bezpieczne gospodarstwo rolne”,
„Bezpieczne lato”. Realizowane będą
także programy prewencyjne związane
z budownictwem, w małych firmach,
oraz w zakładach branży meblowej,
3) oprócz wyżej wymienionych zadań,
realizowane będą także zadania
własne przez Okręgowy Inspektorat

Pracy
w
Kielcach
takie,
jak:
zarządzanie bezpieczeństwem pracy w
zakładach, w których występują
niekorzystne warunki pracy, kontrole
dotyczące
stosunku
pracy
pracowników oświaty nie będących
nauczycielami,
przestrzeganie
przepisów
bhp
w
zakładach
zajmujących
się
wydobyciem
i
przeróbką
kopalni
mineralnych,
przestrzeganie przepisów prawa pracy
w tym bhp
w hutach szkła
gospodarczego.
Wykonanie
wymienionych
zadań możliwe będzie między innymi
poprzez:
- doskonalenie metod i form kontroli w
obszarach
charakteryzujących się
dużym stopniem zagrożeń w procesie
pracy
i
specyfiką
procesów
technologicznych,
- stałe doskonalenie zawodowe
inspektorów pracy w związku ze
zmianami prawa oraz postępem
technicznym i technologicznym,
- powierzanie kontroli problemowych,
specjalistycznych inspektorom pracy,
którzy posiadają gruntowną wiedzę o
występujących zagrożeniach i wysokie
kwalifikacje,
- optymalne wykorzystanie środków
oddziaływania
na
pracodawców
stosownie do stwierdzonej sytuacji
oraz jej przyczyn, w tym rekontroli u
pracodawców uporczywie i świadomie
naruszających przepisy,
- kontynuowaniu form krótkotrwałych
kontroli
ukierunkowanych
na
ujawnianie
i
eliminowanie
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nieprawidłowości
stwarzających
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i
życia pracowników,
- wzmożony nadzór obejmujący branże
i konkretne zakłady, w których
występują
największe
zagrożenia
zawodowe
i
wypadkowe
oraz
najwyższa skala naruszeń w sferze
prawnej
ochrony
pracy
(wynagrodzenia,
czas
pracy,
budownictwo),
- 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
ustawodawstwa pracy,

zarówno podczas prac polowych, jak i
w zagrodach gospodarskich,
- popularyzację bezpiecznych postaw i
zachowań w środowisku pracy,
- rozwijanie współpracy z innymi
organami nadzoru i kontroli oraz
instytucjami
zajmującymi
się
problematyką bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Zachowanie
przedstawionych
standardów pozwoli na skuteczne i
efektywne
likwidowanie
nieprawidłowości – w zakresie szeroko
pojętej ochrony pracy, co przyczyni się
do zachowania wymogów prawa w
najbardziej kluczowych zagadnieniach
dotyczących
praworządności
w
stosunkach pracy, w tym warunków i
bezpieczeństwa pracy.

- dalsze aktywizowanie środowiska
wiejskiego
do
przestrzegania
bezpieczeństwa i higieny pracy
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