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I. WPROWADZENIE  
 
 
1. Państwowa Inspekcja Pracy – podstawy prawne i zakres działalności 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem podległym Sejmowi RP, 
zajmującym się kontrolą i nadzorem przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontrolą legalności zatrudnienia.  

W zakresie określonym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony 
Pracy.  
 Państwową Inspekcją Pracy kieruje główny inspektor pracy powoływany przez 
Marszałka Sejmu. Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu 
Wyższych Inspektorów Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy aktywnie uczestniczy 
również w działaniach podejmowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP), współpracując ze wskazanymi przez MOP inspekcjami pracy z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej.  
 Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny 
Inspektorat Pracy i 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których 
funkcjonują 43 oddziały. Poszczególne okręgowe inspektoraty pracy obejmują 
zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego województwa.   
 W świetle ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. do zadań Państwowej Inspekcji 
Pracy należy w szczególności nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia. Ponadto, w kręgu zainteresowań Państwowej Inspekcji Pracy pozostaje 
nadzór i kontrola zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom 
fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom 
wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę lub przedsiębiorcę.  
 Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają pracodawcy, a w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy, nie 
będący pracodawcami i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest 
świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny 
rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. 

Działania Państwowej Inspekcji Pracy koncentrują się w następujących 
obszarach: 

 kontrolno-nadzorczych; 

 prewencyjnych. 
 W ramach działalności kontrolno-nadzorczej do zadań Państwowej Inspekcji 
Pracy należy przede wszystkim: 

 nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów 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 wyrobów wprowadzonych do obrotu pod względem spełniania przez nie 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Realizując zadania kontrolno-nadzorcze w zakresie legalności zatrudnienia 

organy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują: 

 legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywanie działalności oraz 
przestrzeganie obowiązku:  
a)  informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności; 
b)  opłacania składek na Fundusz Pracy; 
c)  dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której 

prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru; 
d)  prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 
cudzoziemców. 
 

Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji Pracy obejmuje zapobieganie 
i eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy, w szczególności poprzez: 

 badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrolę 
stosowania środków zapobiegających tym wypadkom; 

 analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrolę stosowania środków 
zapobiegających tym chorobom; 

 inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, 
a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym; 

 udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników, a także porad i informacji w zakresie przestrzegania 
prawa pracy; 

 organizowanie seminariów i szkoleń oraz prowadzenie działań o charakterze 
medialnym, wystawienniczym mających na celu popularyzację tematyki 
bezpiecznego wykonywania pracy. 
 

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy 
posiadają uprawnienia o charakterze władczym, w tym prawo do wydawania 
nakazów, wystąpień i poleceń. 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy również ściganie wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych 
wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział inspektorów pracy w postępowaniu 
w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań współdziała ze 
związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz z organami administracji 
państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli, Policją, Strażą 
Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego.  
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Państwowa Inspekcja Pracy jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania 
z danych zgromadzonych:  
1)  w Krajowej Ewidencji Podatników;  
2) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) 

prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;  
3) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie 

płatnika składek, w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym;  
4) w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (RCI PESEL).  

W razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
kontrolującym, organy Policji są obowiązane, na wniosek inspektora pracy, do 
udzielenia stosownej pomocy.  
 
 
2. Struktura organizacyjna OIP i stan osobowy 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie swoją właściwością miejscową 
obejmuje województwo lubelskie. W ramach OIP działają 3 oddziały z siedzibami 
w Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej. 
 Pracą OIP kieruje okręgowy inspektor pracy. Swoje zadania wykonuje przy 
pomocy zastępców: do spraw nadzoru i prawno-organizacyjnych. 
 W ramach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie działa pion nadzoru, 
pion prawno-organizacyjny, sekcja finansowo-księgowa i kancelaria. 
 Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym OIP w Lublinie struktura OIP 
w 2014 r. przedstawiała się następująco: 
 
 

 

Z- ca ds. Nadzoru Główny Księgowy 

Rzecznik prasowy Sekcja Finansowo-

Księgowa 
Sekcja Legalności 

Zatrudnienia 

Zespoły sam. stan.   

ds. nadzoru  

i kontroli  
Sekcja Prewencji 

i Promocji 

Radca prawny 

Samodzielne stanowisko  

ds. osobowych 

Sekcja Prawna 

Sekcja Organizacji 

Doradca 

Okręgowy Inspektor Pracy 

Samodzielne stanowisko  

ds. bhp i p.poż. 

Sekretariat 

ODDZIAŁY 

Sekcja Analiz 
i Informatyki 

Samodzielne stanowisko 

 ds. układów zbiorowych 

pracy 

Kierownik Oddziału 

w Zamościu 

Kierownik Oddziału 

w Chełmie 

Kierownik Oddziału 

w Białej Podlaskiej 

Z- ca ds. Prawno-Org. 

Sekcja wypadków 

przy pracy 
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Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowych inspektoratów pracy 
spełniają samodzielne stanowiska do spraw nadzoru i kontroli, na których zatrudnieni 
są pracownicy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne. Stanowiska te 
można łączyć, w zależności od potrzeb, w zespoły koordynowane przez 
nadinspektorów pracy. W Okręgu na koniec roku sprawozdawczego funkcjonowało 
8  takich zespołów. 

Na koniec 2014 roku w OIP Lublin zatrudnionych było 123 pracowników. 
Funkcje kontrolno-nadzorcze realizowało 75 inspektorów pracy – organów 

I instancji, wspomaganych przez pracowników merytorycznych, głównie prawników. 
Na aplikacji inspektorskiej w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu naukę kontynuują 
2 kolejne osoby, które po zdaniu egzaminów zasilą szeregi inspektorów pracy. 
Pracownicy OIP w przeważającej liczbie posiadają wyższe wykształcenie, w tym 
wszyscy inspektorzy pracy i pracownicy merytoryczni. Są to głównie magistrowie 
inżynierowie różnych specjalności oraz prawnicy i administratywiści. 
 Przy okręgowym inspektorze pracy w Lublinie, jako organy opiniodawcze, 
działają: Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz Komisja ds. BHP 
w Rolnictwie. 
 
II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  
 

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 4.209 kontroli, którymi objęto ok. 3.723 
przedsiębiorców. Najwięcej kontroli przeprowadzono w małych firmach 
zatrudniających do 9 pracowników (2.685 kontroli). Ze względu na podział branżowy 
najczęściej kontrolowano pracodawców prowadzących działalność handlową 
i naprawy, budowlaną oraz zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Według 
form własności najczęściej kontrolowano sektor prywatny. 

Podział kontroli ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników i formę 
własności przedstawiają poniższe wykresy: 
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W wyniku czynności nadzorczo-kontrolnych inspektorzy pracy wydali ogółem 
16.152 decyzji nakazowych, 12.072 wniosków w wystąpieniach, 594 poleceń oraz 
ujawnili 4.028 wykroczeń. 
 

Rodzaj wydanych decyzji nakazowych z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz zastosowane środki prawne po stwierdzonych wykroczeniach 
przedstawiają poniższe wykresy: 

 

 

 

 

 

Poza powyższym, w 16 przypadkach zostały skierowane do prokuratury 
zawiadomienia o  popełnieniu przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową lub o utrudnieniu prowadzenia czynności kontrolnych inspektora 
pracy. 

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej OIP w Lublinie 
stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2.  
 
 
 



8 

 

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Wypadki przy pracy 
 

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że na terenie województwa 
lubelskiego w pierwszych 3 kwartałach 2014 r. w zaistniałych wypadkach przy pracy 
poszkodowanych zostało 2.391 osób. Powyższe dane oparte są na informacjach 
o wypadkach, przekazywanych przez pracodawców do Urzędu Statystycznego. 
Prognozujemy, że liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w całym 2014 
roku może wynieść około 3.300 osób. 

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia dane dotyczące liczby 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ostatnich latach na terenie 
województwa lubelskiego. 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba 

poszkodowanych 

w woj. lubelskim 

3347 3352 3649 3613 3759 3508 3772 3647 3496  3541 
2391 

+900*/ 

*/szacowana liczba wypadków 

 

 
 
 
Analiza wypadkowości w Polsce w ostatnich kilkunastu latach wskazuje, że 

liczba wypadków utrzymuje się na porównywalnym poziomie z niewielką tendencją 
do obniżania się liczby osób ogółem poszkodowanych w wypadkach. Ta lekka 
tendencja spadkowa jest widoczna także w naszym województwie, co świadczy 
o tym, że czynniki wpływające na liczbę wypadków i osób poszkodowanych, nie mają 
bezpośredniego związku z  naszym regionem, lecz są wynikiem szerszych, w tym 
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ogólnokrajowych, a nawet globalnych uwarunkowań, np. zmian koniunkturalnych 
w światowej gospodarce. Liczba wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, 
ciężkim oraz wypadków zbiorowych, które pracodawcy mają obowiązek zgłaszać do 
PIP w ostatnich latach wykazuje na terenie Lubelszczyzny niepokojącą tendencję 
lekko rosnącą. Z uwagi na szeroki zakres rozpoczynanych i kontynuowanych prac 
drogowych i budowy obiektów wielkokubaturowych w 2014 r. utrzymuje się wysoka 
liczba wypadków w budownictwie na terenie naszego województwa. 

 
W 2014 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie 

zbadali ogółem 124 wypadki przy pracy. Oprócz 96 zgłoszonych przez 
pracodawców, organy ścigania, służbę zdrowia i inne instytucje, poddali analizie 
28 wypadków charakterystycznych dla poszczególnych branż, bądź wypadków 
zaistniałych w powtarzalnych okolicznościach.  

 
Dane liczbowe dotyczące wszystkich wypadków zbadanych w 2014 r. oraz 

poszkodowanych w ramach tych wypadków, przedstawia poniższe zestawienie: 
 

Liczba wypadków 
zbadanych w 2014 

Poszkodowani w wypadkach 

ogółem 
w tym: 

ciężkich śmiertelnych lekkich 

ogółem 124 130 30 22 80 

w tym:  
zbiorowe 

6 12 0 0 12 

 
Relacje ilościowe badanych wypadków przy pracy, które w latach 2005-2014 

przyniosły najpoważniejsze skutki, obrazuje niżej przedstawiony wykres: 
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Analizując strukturę zbadanych wypadków ze względu na sektor gospodarki, 
w której miały miejsce stwierdzono, że podobnie, jak w latach poprzednich, najwięcej 
poszkodowanych generowały wypadki w branżach przetwórstwa przemysłowego 
i budownictwa.  

Całościowe, porównawcze zestawienie ilości poszkodowanych w zbadanych 
wypadkach w branżach, w których dochodziło w latach 2009-2014, przedstawia 
poniższa tabela: 
 

Poszkodowani w wypadkach  
zbadanych w roku: 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Budownictwo 40 41 29 47 37 47 

Przetwórstwo przemysłowe 38 63 60 61 37 43 

Handel i naprawy 14 19 15 15 23 9 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 8 2 3 1 7 2 

Transport i gospodarka magazynowa 7 8 6 9 11 10 

Dostawa wody 6 3 2 2 2 1 

Usługi administrowania 4 6 0 1 9 5 

Rolnictwo, leśnictwo 3 5 4 9 2 5 

Obsługa rynku nieruchomości 3 2 1 4 0 2 

Działalność profesjonalna 2 0 2 0 1 0 

Górnictwo, wydobywanie 2 1 5 3 1 2 

Administracja publiczna i obrona narodowa 1 2 0 1 1 10 

Pozostała działalność usługowa 1 3 0 2 1 2 

Kultura, rozrywka i rekreacja 0 0 1 2 1 1 

Edukacja 1 0 2 1 3 1 

Informacja i komunikacja 0 1 0 0 0 3 

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 0 1 2 2 0 0 

Wytwarzanie energii 0 0 2 1 3 5 

Finanse i ubezpieczenia 0 1 0 0 0 4 

SUMA 130 158 134 161 139 151 

 

Oceniając strukturę wydarzeń, które w ubiegłym roku doprowadziły do 
wystąpienia wypadków zbadanych przez inspektorów pracy na terenie OIP Lublin 
ustalono, że podobnie, jak w latach poprzednich, największą liczbę stanowią: 
-   upadki osób z wysokości (26 przypadków), 
-  utrata kontroli nad środkami transportu (11 przypadków), 
-  uderzenie przez spadający z góry przedmiot (9 przypadków), 
-  utrata kontroli nad maszyną (8 przypadków), 
-  uszkodzenie, rozerwanie, tworzące odłamki (8 przypadków), 
-  utrata kontroli nad narzędziem (5 przypadków), 
-  podnoszenie, pchanie i ciągnięcie (5 przypadków), 
-   obecność poszkodowanego w strefie zagrożenia, atak przemoc (5 przypadków), 
-  pochwycenie lub odrzucenie osoby (4 przypadki), 
-  utrata kontroli nad obiektem (4 przypadki), 
-  poślizgnięcie się, upadek na tym samym poziomie (4 przypadki), 
-   emisja par i gazów (3 przypadki), 
-   uszkodzenie materiału – na łączeniu na szwie (3 przypadki), 
-  nieskoordynowane niewłaściwe ruchy (2 przypadki), 
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-  przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie się, wysypywanie wyrzut 
(2 przypadki), 

-  ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego na tym samym 
poziomie (2 przypadki), 

-  załamanie się, upadek czynnika materialnego do dołu (1 przypadek). 
Patrząc przez pryzmat stażu pracy poszkodowanych należy podkreślić, iż 

w dalszym ciągu największą liczbę wypadków odnotowuje się w grupie pracowników 
o krótkim stażu pracy (odsetek ten dla pracowników zatrudnionych do lat trzech 
włącznie wynosi ok. 54%), co świadczy o niskim poziomie przygotowania 
zawodowego do wykonywania pracy, w tym świadomości na temat zagrożeń 
zawodowych i możliwości ich ograniczania. Zagadnienie to jest stałym tematem 
działalności kontrolnej i prewencyjnej inspektorów pracy. 

W 2014 r., podobnie jak w ostatnich latach poprzednich, odnotowano dużą 
liczbę wypadków osób świadczących pracę na podstawie umów nieubezpieczonych 
z tytułu wypadków przy pracy (np. umowy o dzieło) i osób, które świadczą prace na 
umowach nie zdefiniowanych prawnie, również nie ubezpieczonych (np. pomoc 
sąsiedzka, praca na odrobek), które najczęściej są ukrytą formą pracy „na czarno”. 
 

Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy  
 

Zakres prowadzonych kontroli  
 

W roku ubiegłym działania kontrolno-nadzorcze OIP Lublin związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, oparte były przede wszystkim na Programie 
działania PIP przewidującym realizację zadań długofalowych na lata 2013-2015, 
zadań koordynowanych centralnie, zadań rutynowych oraz zadań własnych.   

Zadania długofalowe, koordynowane centralnie, o priorytetowym dla ochrony 
pracy charakterze prowadzono w szczególności w obszarach:  

 bezpieczeństwa przy pracach budowlanych oraz związanych z budową 
i remontem dróg,  

 bezpieczeństwa pracy w zakładach charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór), 

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

 bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy pozyskiwaniu drewna, 

 kontroli spełniania wymagań minimalnych i zasadniczych dla maszyn do obróbki 
drewna.  

Zadania o charakterze rutynowym, wynikające bezpośrednio z ustawy o PIP - 
ukierunkowane na problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy - dotyczyły 
w szczególności: 

 przestrzegania przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp 
oraz realizacji zadań służby bhp, 

 przestrzegania przepisów dotyczących chemikaliów, w tym przepisów 
rozporządzeń REACH i CLP oraz przepisów ustawy o produktach biobójczych, 

 przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych i przemysłowych, 

 kontroli nowych maszyn, urządzeń oraz odzieży roboczej w zakresie oceny ich 
zgodności z wymaganiami zasadniczymi (nadzór rynku), 

 przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
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Zadania własne OIP Lublin związane były z oceną stanu bhp w magazynach 
wysokiego składowania, zakładach kamieniarskich zajmujących się obróbką granitów 
i marmurów oraz zakładach wydobywających kopaliny nie objęte własnością 
górniczą. 
 
Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp 
 
Budownictwo 
 

  W 2014 r. inspektorzy pracy na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Lublinie w ramach realizacji kontroli nakierowanych na eliminowanie zagrożeń 
w budownictwie, przeprowadzili 213 kontroli u 183 przedsiębiorców, zatrudniających 
2.398 osób. Na podstawie umów o pracę zatrudnionych było 2.057 pracowników, 
w tym 56 kobiet, 81 pracowników młodocianych i 24 niepełnosprawnych. Na 
podstawie umów cywilno-prawnych pracę wykonywało 291 osób, a 11 osób 
świadczyło pracę w ramach samozatrudnienia.  

Na podstawie danych z kontroli stwierdzono, że najczęściej występującymi 
nieprawidłowościami w 2014 r. były: 
-  brak niezbędnego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

postronnych oraz oznakowania i zabezpieczenia stref niebezpiecznych na placu 
budowy;  

-  brak lub niewłaściwe zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 
z wysokości; 

-  nieprawidłowości w zakresie posadowienia, montażu, wykonania rusztowania oraz 
braki w jego wyposażeniu w wymagane elementy zabezpieczające (kotwienie, 
piony komunikacyjne, bariery, pomosty itp.); 

-  nieprawidłowości w zakresie użytkowania instalacji i rozdzielnic elektrycznych na 
placu budowy oraz niewłaściwe podłączenia przewodów elektrycznych 
z urządzeniami na placu budowy;  

-  niezgodne z przepisami zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy oraz 
klatek schodowych przed upadkiem osób z wysokości; 

-  brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie otworów technologicznych w ścianach 
zewnętrznych i stropach.  

W związku dokonanymi przez inspektorów ustaleniami kontrolnymi 
zastosowano następujące środki prawne:  

 wydano ogółem 1.215 decyzji nakazowych, z czego: 109 stanowiły decyzje 
wstrzymania prac ze względu na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 
pracowników, 89 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 24 decyzji zakazania 
wykonywania prac w miejscach, w których stan warunków pracy stanowił 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi oraz 60 decyzji skierowania 
do innych prac 110 pracowników; 

 skierowano 28 wystąpień zawierających 46 wniosków; 

 nałożono 91 mandatów karnych na łączną kwotę 97.000,00 zł; 

 skierowano 8 wniosków do sądu o ukaranie zawierających 14 wykroczeń; 

 wobec 32 osób odpowiedzialnych za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego; 

 w związku z brakiem poprawy warunków pracy, w przypadku 18 firm budowlanych 
inspektorzy pracy wystąpili do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie 
o 100% na przyszły rok składki na ubezpieczenie wypadkowe.  
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W wyniku zastosowanych środków prawnych:  

 przez usunięcie nieprawidłowości w zakresie montażu rusztowań, ich 
posadowienia i wyposażenia zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla życia 
i zdrowia dla 659 pracowników, 

 poprzez zabezpieczenie prac na wysokości – poprawiono bezpieczeństwo pracy 
dla 736 pracowników, 

 zabezpieczenia przejść, dojść stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed 
upadkiem z osób z wysokości to poprawa bezpieczeństwa pracy dla 1.032 
pracowników, 

 dokonano niezbędnego zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach 
zewnętrznych, szybów dźwigów przed możliwością wpadnięcia do nich osoby 
czym poprawiono bezpieczeństwo pracy 529 pracownikom, 

 likwidując nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń 
elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne poprawiono warunki pracy 
995 pracownikom, 

 zabezpieczono place budów przed dostępem osób postronnych oraz wyznaczono 
i oznakowano strefy niebezpiecznych poprawiając warunki pracy 808 
pracownikom. 
 

W ocenie inspektorów pracy, główne przyczyny naruszeń prawa 
występujących na placach budów, należą do czynnika organizacyjno-ludzkiego, 
a w szczególności to: 
- niedopełnienie obowiązków przez osoby kierujące i pracodawców - usunięcie 

nieprawidłowości z zakresu czynnika organizacyjnego nie wymaga niejednokrotnie 
dużych nakładów finansowych tylko uzmysłowienia sobie istniejących zagrożeń, 
ustalenia właściwej organizacji pracy, poczucia odpowiedzialności i bieżącego 
przestrzegania przepisów bhp,  

- przesuwanie na plan dalszy bezpieczeństwa pracowników, zasłaniając się przy 
tym trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa, 

- brak ze strony osób kierujących pracownikami dostatecznej znajomości przepisów 
bhp, a także brak dostatecznej wiedzy na temat występujących zagrożeń, 

- zawieranie kontraktów z łańcuchem podwykonawców reprezentujących różne 
standardy przestrzegania przepisów bhp, 

- krótkie terminy wykonania poszczególnego rodzaju robót powodują, że roboty 
wykonywane są często przez osoby nie posiadające wymaganej wiedzy, 
kwalifikacji i szkoleń w zakresie bezpiecznego jej wykonania,  

- na terenie dużych budów brak nadzoru nad koordynacją prowadzonych robót 
spowodowane zatrudnianiem dużej ilości firm (bądź osób fizycznych 
zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych) w krótkim cyklu 
inwestycyjnym, koordynator ds. bhp na budowie to często osoba, która tylko 
okazjonalnie przebywa na przedmiotowej budowie, 

- prowadzenie nadzoru przez kierowników budów nad kilkoma inwestycjami 
równocześnie, bywa że znacznie oddalonych od siebie, powoduje, że nie są oni 
w stanie cały czas prowadzić stałego nadzoru nad sposobem wykonywania prac 
na budowie, 

- brak wykwalifikowanej i przygotowanej kadry średniego szczebla – brygadzistów, 
majstrów, którzy sprawowaliby nadzór nad niewielką grupą podległych 
pracowników, brak właściwego nadzoru rodzi bezkarność wśród pracowników,  
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- niechlujstwo i niedbałość o poprawne wykonanie zabezpieczeń – bardzo często 
na terenie budowy miejsca niebezpieczne okalają prowizoryczne konstrukcje, 
niespełniające wymagań w zakresie budowy i wytrzymałości na przenoszenie 
obciążeń, 

- przerzucanie odpowiedzialności za stan bhp na podwykonawców pracujących na 
budowie, nawet wtedy, gdy dane zagadnienie leży w gestii generalnego 
wykonawcy, np. zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie bezpiecznych ciągów 
komunikacyjnych i dojść do stanowisk pracy, poprawność eksploatacji instalacji 
elektrycznej, itp. 

 W ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 6 szkoleń 
specjalistycznych dla pracodawców: 

 w dniach 5,6,7 i 9 maja 2014 r. w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa” 
przeprowadzono 5 szkoleń w Lublinie, w których udział wzięło 114 przedstawicieli 
43 pracodawców,  

 w dniu 10 października 2014 r. w Chełmie przeprowadzono szkolenie w ramach 
programu prewencyjno-informacyjnego w budownictwie, w którym udział wzięło 13 
przedsiębiorców,   

 w 4 szkołach ponad gimnazjalnych o profilu budowlanym działających na terenie 
województwa Lubelskiego zorganizowano cykl szkoleń na temat wymagań bhp 
przy prowadzeniu robót budowlanych oraz wypadków przy pracy, jakie miały 
miejsce na terenie budów, łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad 147 
uczniów, 

 w dniu 6 listopada 2014 r. w Zamościu we współpracy z NOT inspektorzy pracy 
przeprowadzili szkolenie nt. bhp w budownictwie, w którym udział wzięło 14 
pracodawców, 

 we wrześniu przeprowadzono seminarium dla uczestników spotkania 
zorganizowanego przez Związek Zawodowy „Budowlani”,  

 w kwietniu odbyła się już V edycja konkursu wiedzy o bhp zorganizowanego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym, do którego 
zakwalifikowało się  27 uczniów ze szkół o profilu budowlanym z całego 
województwa lubelskiego, 

 w dniach 28-30 marca 2014 r. w Lublinie inspektorzy pracy zorganizowali stoisko 
promocyjne oraz udzielali porad w czasie trwania Targów Budownictwa LUBDOM 
2014,  

 w 2014 r. odbyły się dwa spotkania Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy 
w Budownictwie, w których uczestniczyli przedstawiciele organów nadzoru nad 
warunkami pracy, władz wojewódzkich i samorządowych, organizacji 
pracodawców i pracowników, stowarzyszeń naukowo-technicznych, izb 
samorządów zawodowych oraz kuratorium oświaty. Przedmiotem pierwszego były 
zagadnienia legalności zatrudnienia i „szarej strefy” w budownictwie oraz 
spotkanie z przedstawicielem Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. Przedmiotem 
drugiego - przedstawienie uprawnień poszczególnych urzędów w zakresie 
wyciągania odpowiedzialności zawodowej w stosunku do osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które dopuściły się naruszeń 
oraz wypracowanie spójnej strategii działań w tym zakresie. 

Analiza danych statystycznych z lat ubiegłych wykazuje, że te same 
nieprawidłowości od lat zajmują niechlubne czołowe miejsca i związane są 
z zabezpieczeniem prac na wysokości. Przekłada się to również na wypadki przy 
pracy i przyczyny tych wypadków. 
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Główne przyczyny nieprawidłowości są takie same od lat i związane są 
z szukaniem oszczędności i pośpiechem przy wykonywaniu prac wynikających 
z krótkich terminów realizacji inwestycji. W zakresie środków ochrony indywidualnej 
nastąpiła zmiana, częściej nieprawidłowości wynikają z faktu niestosowania przez 
pracowników dostępnych środków niż z ich braku.  

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych placach budów jest 
zróżnicowany i zależy przede wszystkim od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, 
świadomości pracodawców i kierowników budów o występujących zagrożeniach, 
dyscypliny technologicznej, fachowości pracowników.  
Pomimo prowadzonych od kilku lat wzmożonych kontroli prac budowlanych 
w województwie lubelskim stwierdzane nieprawidłowości jednoznacznie wskazują na 
konieczność stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prowadzących działalność budowlaną. 
Świadczą o tym, zarówno występujące od lat te same nieprawidłowości, jak również 
liczba wypadków przy pracy i przyczyny tych wypadków. Na 29 zgłoszonych 
w 2014 r. roku wypadków przy pracy w budownictwie 13 to upadki z wysokości. 
Podejmowane działania kontrolno-nadzorcze rzutują na poprawę bezpieczeństwa 
pracy na budowach i zwiększenie świadomości w tym zakresie pracodawców, osób 
kierujących pracownikami oraz pracowników. W dalszym ciągu jest to stan daleki od 
ideału. 
 
Budownictwo drogowe  
 

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w roku 2014, 
inspektorzy pracy przeprowadzili 43 kontrole w 39 podmiotach, które dotyczyły 
budowy i remontów dróg. 

Prowadzone w tym czasie kontrole, dotyczyły realizowanych na terenie 
województwa lubelskiego, dużych inwestycji drogowych, budowy i przebudowy sieci 
infrastruktury drogowych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic, jak również prac 
związanych z remontami ulic, chodników, zjazdów itp.  

Kontrolami objęto prace z różnych dziedzin budownictwa drogowego m.in.: 
-  budowy obiektów inżynieryjnych, tj. mostów, wiaduktów i przepustów, 
- budowy i remontów jezdni dróg, zatok autobusowych oraz zjazdów 

o nawierzchniach bitumicznych, jak i z kostki betonowej, 
-  wykonywania ścieżek rowerowych i chodników, 
-  robót ziemnych związanych z wykonaniem kanałów sanitarnych, jak i burzowych, 

koryt pod konstrukcje dróg, rowów przydrożnych oraz nasypów i skarp,  
-  wykonywaniu infrastruktury drogowej. 

Ze względu na różnorodność stosowanych procesów technologicznych, 
w kontrolach, szczególną uwagę zwracano na zagrożenia wynikające z prac 
prowadzonych na wysokości, w wykopach oraz pod czynnymi liniami 
elektroenergetycznymi.  

Inspektorzy pracy kontrolowali zagrożenia związane z wykonywaniem prac 
przez kilku przedsiębiorców w jednym miejscu, pracami występującymi w miejscach 
ogólnodostępnych oraz podejmowali działania mające na celu likwidację tych 
nieprawidłowości. W czasie wykonywania czynności kontrolnych sprawdzano 
stosowanie się przez pracowników i pracodawców, biorących udział w procesach 
pracy, do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Kontrolami obejmowano najczęściej duże inwestycje drogowe, które były 
realizowane w woj. lubelskim. Do w/w inwestycji należy zaliczyć:  
-  budowę drogi ekspresowej S17, stanowiącej również część obwodnicy Lublina,  
-  budowę i przebudowę skrzyżowań o ruchu okrężnym (rond), w strategicznych dla 

ruchu samochodowego węzłach Chełma, 
-  budowę obwodnic: Opola Lubelskiego i Hrubieszowa, 
-  przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 843 

w Zamościu, 
-  remont mostu nad rz. Wolicą w m. Wólka Orłowska, w ciągu drogi krajowej S-17 

Krasnystaw – Zamość, 
-  budowę mostu na Wiśle w m. Kamień. 

Analizując zapisy z przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli 
można stwierdzić występowanie zagrożeń wypadkowych, podczas wykonywania 
robót drogowych związanych z: 
-  pracami na wysokości przy budowie i remoncie drogowych obiektów 

inżynieryjnych – budową mostów, wiaduktów – prace ciesielskie, zbrojarskie 
i betoniarskie, 

- robotami ziemnymi – budową przepustów, kanałów i studni sanitarnych 
i burzowych, wykonywaniem przewiertów pod drogami i rowów odwadniających, 
formowaniem skarp i nasypów, 

-  obsługą maszyn i urządzeń technicznych, 
-  pracami brukarskimi – ustawianiem krawężników, układaniem kostki betonowej na 

drogach wewnętrznych, zjazdach, ścieżkach rowerowych, chodnikach i zatokach, 
-  pracami związanymi z wykonywaniem oświetlenia ulicznego, przebudową sieci 

wodociągowych zlokalizowanych w pasach drogowych. 
 
 Najczęściej stwierdzone przez inspektorów pracy na budowach 
nieprawidłowości to: 
-  brak lub niedostateczne oznakowanie miejsc objętych robotami drogowymi lub 

stosowanie oznakowania niezgodnego z czasową organizacją ruchu, 
-  brak wygrodzenia stref niebezpiecznych – miejsc w obrębie prowadzonych prac, 
-  brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn, 
-  niewłaściwe zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przy budowie 

i remontach obiektów inżynieryjnych, 
-  nie stosowanie środków ochrony indywidualnej – hełmów, ochronników słuchu, 

okularów ochronnych, nakolanników, kamizelek ostrzegawczych, 
-  brak lub niewłaściwe zabezpieczenia ścian wykopów, 
-  niedostateczne przygotowanie pracowników do pracy – brak opracowania lub 

zapoznania z instrukcją bezpiecznego wykonywania prac budowlanych, jak 
również nie dostarczanie pracownikom instrukcji obsługi maszyn i urządzeń 
obsługiwanych przez nich na budowach. 

Według inspektorów pracy przyczynami stwierdzanych na budowach dróg 
nieprawidłowości są przede wszystkim: 
-  lekceważenie przez pracowników oraz tolerowanie przez nadzorujących zagrożeń 

związanych z prowadzeniem prac, 
-  niedostateczna wiedza wykonawców o przepisach w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
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-  powtarzające się zjawisko braku zapoznawania się kierowników robót i osób 
nadzorujących z dokumentacją np. z czasową organizacją ruchu, planem BIOZ, 
czy instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, przed 
rozpoczęciem prac budowlanych, 

-  nieudostępnianie planu BIOZ i czasowej organizacji ruchu podwykonawcom, 
- wykonywanie prac przez osoby nie posiadające świadomości zagrożeń 

wynikających z prowadzonej działalności – brak szkoleń, uprawnień, powierzanie 
prowadzenia prac osobom wykonującym prace na podstawie umów cywilno-
prawnych, 

- nieprawidłowa koordynacja i organizacja prac prowadzonych przez kilku 
wykonawców w jednym miejscu. 

 
W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali: 

 233 decyzji nakazowych dotyczących eliminacji zagrożeń, w tym 184 decyzji 
ustnych, 8 decyzji wstrzymania prac i 77 decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności (z art. 108 kpa) oraz 18 decyzji skierowania do innych prac 
49 pracowników, 

 mandatami karnymi ukarano 15 osób winnych zaistniałych nieprawidłowości 
(31 wykroczeń) na łączną kwotę 17.300 zł, 

 w jednym przypadku skierowano wniosek do ZUS o podwyższenie składki,  

 zastosowano również 2 środki wychowawcze dotyczące 6 wykroczeń, 

 do pracodawców skierowano 9 wystąpień zawierających 11 wniosków, 

 podczas przeprowadzonych kontroli udzielono 158 porad technicznych 
dotyczących eliminacji zagrożeń, a także 32 porady prawne oraz 12 dotyczących 
legalności zatrudnienia. 

 
W związku z realizacją środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy, 

po przeprowadzonych kontrolach uzyskano efekty w postaci ograniczenia zagrożeń, 
w miejscach wykonywania prac. Większość decyzji wydano w formie ustnej,  
wykonanych przez pracodawców lub osoby kierujące pracownikami, jeszcze 
w czasie kontroli, co świadczy o dużej skuteczności podejmowanych przez 
inspektorów pracy działań. 

W wyniku realizacji decyzji nakazowych: 
- w 12 przypadkach zabezpieczono miejsca budów przed dostępem osób 

niezatrudnionych, 
-  w 29 przypadkach wydzielono i oznakowano strefy niebezpieczne w miejscach 

prowadzenia prac, 
-  w 5 przypadkach usunięto nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia pracy 

w wykopach, 
-  w 12 przypadkach zlikwidowano zagrożenia związane z prowadzeniem robót 

ziemnych,  
-  w 11 przypadkach zapewniono właściwe dojścia do stanowisk pracy, w tym 

organizację stanowisk pracy oraz zejścia do wykopów, 
-  w 11 przypadkach usunięto nieprawidłowości dotyczące braku uprawnień 

kwalifikacyjnych,  
-  w 23 przypadkach zapewniono stosowanie przez pracowników niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej itp., 
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-  w 20 przypadkach usunięto nieprawidłowości dotyczące prowadzenia procesów 
technologicznych (brak lub nie stosowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych), 

- w 14 przypadkach usunięto nieprawidłowości dotyczących pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. 

Uzyskane efekty można również odnieść do liczby osób, dla których 
ograniczono zagrożenia, poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości występujących 
w miejscach wykonywania pracy, dotyczących 1.317 pracowników. 
  
Azbest 
 
           W roku 2014, w okresie od kwietnia do października inspektorzy pracy 
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie skontrolowali 18 pracodawców 
przeprowadzając u nich łącznie 21 kontroli podczas wykonywania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
i przemysłowych.  
          Podczas prowadzonych kontroli bezpośrednio narażonych na działanie 
azbestu było 69 pracujących. Najczęściej były to ekipy 2-3 osobowe. Nie stwierdzono 
zatrudniania kobiet oraz młodocianych przy tego rodzaju pracach. Kobiety 
pojawiają się jedynie w grupach osób kierujących pracownikami, odpowiedzialnych 
za stan bhp w miejscu wykonywania prac.  
          We wszystkich 21 obiektach, u 18 pracodawców wystąpiły braki lub uchybienia 
mające związek z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, co zostało 
wyszczególnione w wytycznych do realizacji tematu.  
          Łącznie ujawniono 85 nieprawidłowości, dając podstawę do wydania 
67 decyzji administracyjnych (w tym 48 ustnych) i 18 wniosków w wystąpieniach. 
          Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wykazała, że w 2014 roku, 
podobnie, jak w ubiegłym, najmniej nieprawidłowości stwierdza się w podmiotach, 
które specjalizują się w usuwaniu wyrobów zawierających azbest i tych, w których 
usuwanie azbestu stanowi istotny element działalności. Firmy te są zdecydowanie 
lepiej przygotowane do wykonywania przedmiotowych prac, a osoby świadczące 
prace na ich rzecz, z uwagi na doświadczenie, popełniają stosunkowo mniej 
uchybień z zakresu bhp, tj. rzadziej można się tam spotkać z sytuacją, kiedy 
pracownicy nie używają przydzielonej im odzieży ochronnej oraz środków ochrony 
indywidualnej przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem. 
          Dane z kontroli wskazują wyraźnie, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 
w firmach, gdzie prace związane z usuwaniem azbestu miały charakter dorywczy, 
czyli w firmach nie posiadających w tym zakresie wystarczającej wiedzy. Podmioty te 
nie uzyskują zadowalających efektów, zarówno pod względem organizacyjnym, 
technicznym, jak i  w  zakresie właściwego przygotowania pracowników do 
wykonywania tych prac (wyposażenie w wymaganą przepisami odzież ochronną oraz 
środki ochrony indywidualnej, przeszkolenie w zakresie bhp oraz uzyskanie 
zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w kontakcie 
z azbestem). 
          Nadal kluczowy problem stanowią nieprawidłowości dotyczące niedopełnienia 
w całości lub części obowiązków: odgrodzenia oraz oznakowania miejsc 
wykonywania prac ostrzeżeniem „Uwaga ! Zagrożenie azbestem”, usuwania pod 
koniec pracy pozostałości i pyłów z terenu wykonywanych robót oraz właściwego 
pakowania i oznakowania odpadów azbestowych. Analiza w tym zakresie wykazała, 
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że wynika to w głównej mierze z pośpiechu przy wykonywaniu prac, niedbalstwa oraz 
bagatelizowania faktu istnienia zagrożenia dla osób postronnych, tj. zagrożenia 
o charakterze publicznym, a także braku potrzeby dbania o środowisko naturalne.           
          W 2014 roku, podobnie, jak w latach wcześniejszych, istotny problem stanowił 
brak odpowiedniego przygotowania pracowników do pracy, w tym brak wyposażenia 
we właściwą odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej lub nieużywanie 
przez pracowników przydzielonej im odzieży i środków ochrony, co wynika 
z niedostatecznej wiedzy o występujących zagrożeniach oraz ich lekceważenia. 
W czasie czynności kontrolnych, inspektorzy pracy zwracali uwagę pracownikom 
i pracodawcom na konieczność prawidłowego stosowania środków ochrony 
indywidualnej w czasie pracy w narażeniu na działanie uwalnianych w czasie 
demontażu włókien azbestowych. 
          Sporo nieprawidłowości stwierdzono w związku z niedopełnieniem obowiązku 
zgłaszania do organów PIP informacji o zamiarze przystąpienia do wykonywania 
prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Powyższe wynika  
głównie z braku dostatecznej wiedzy oraz z nieznajomości obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa przez pracodawców, których pracownicy wykonują te 
prace dorywczo. Ponadto jest to dobry „sposób” na uniknięcie kontroli przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłady, które nie dokonują zgłoszenia liczą, że roboty 
demontażowe materiałów zawierających azbest trwające na ogół kilka godzin mogą 
być wykonane z uniknięciem wizyty organów nadzoru i kontroli. Firmy dokonujące 
zgłoszenia prac zakładają możliwość kontroli i mogą być w trakcie ich wykonywania 
lepiej przygotowane. 

Analiza wyników z przeprowadzonych kontroli wykazała także 
nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do pracy poprzez 
niezapewnienie wymaganych szkoleń z zakresu bhp (dotyczy szkoleń pracowników 
bezpośrednio narażonych na działanie azbestu), a także  profilaktycznych badań 
lekarskich. Powyższe spowodowane jest tym, że nieprawidłowości mają miejsce 
głównie w podmiotach zajmujących się dorywczo usuwaniem azbestu, tj. takich, które 
nie posiadają właściwego w tym zakresie przygotowania, zarówno pod względem 
formalno-prawnym, jak i samego przygotowania pracowników do pracy.           
          Kontrole wykazały ponadto brak w dokumentach oceny ryzyka zawodowego 
dla stanowisk pracy, na których zatrudniane są osoby demontujące materiały 
budowlane zawierające azbest, zagadnień z zakresu badanego tematu, np. w ocenie 
ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dekarza, pracującego dodatkowo 
w brygadzie zajmującej się usuwaniem odpadów azbestowych nie ma informacji 
o zagrożeniach związanych z pracą w kontakcie z azbestem. 
            Do przyczyn stwierdzanych przez inspektorów nieprawidłowości należy 
zaliczyć: 
- brak nadzoru nad wykonywaniem prac w kontakcie z azbestem, które 

w przeważającej większości (ponad 95%) wykonywane były na wysokości, czyli 
wymagały szczególnej ostrożności i wiedzy w zakresie występujących zagrożeń. 
Analiza nieprawidłowości w tym zakresie wykazała duży problem 
z niestosowaniem zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, dotyczyło to 
głównie tych osób, których praca nie była nadzorowana.  

- niedostateczną znajomość przepisów prawa pracy i wynikających z nich 
obowiązków obu stron, tj. pracodawców i pracowników, 
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- lekceważenie przez pracodawców i pracowników zagrożeń wynikających 
z wykonywania prac w kontakcie z azbestem oraz lekceważenie obowiązujących 
w tym zakresie przepisów i zasad bhp. 
O powyższym świadczy fakt, że przy większości stwierdzonych nieprawidłowości 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, doprowadzenie warunków pracy do 
stanu zgodnego z przepisami nie wymagało dodatkowych środków finansowych, 
ani dużych nakładów czasu i było możliwe w trakcie kontroli (ponad 71% 
wydanych decyzji, to decyzje ustne). 

- brak informacji w zakresie występującego na stanowisku pracy ryzyka 
zawodowego. Kontrole wykazały nieprawidłowości w sporządzanej ocenie ryzyka 
zawodowego, miedzy innymi dla stanowiska pracy dekarza, który pracuje 
dodatkowo w brygadzie zajmującej się usuwaniem z dachów materiałów 
budowlanych zawierających azbest, a w ocenie ryzyka nie było informacji 
o zagrożeniach wynikających z pracy w kontakcie z azbestem. 

-  brak wypracowanych mechanizmów samokontroli oraz świadomości realnego 
zagrożenia, wynikającego z obecności włókien azbestowych i tym samym 
niedostateczna ochrona siebie, osób postronnych i środowiska. Powyższe ma 
miejsce mimo wiedzy nabytej podczas obowiązkowych szkoleń. 

-  przesuwanie na plan dalszy bezpieczeństwa pracowników, co podyktowane jest 
dużą konkurencją na rynku pracy. Powyższe spowodowane jest zwiększaniem się 
ilości podmiotów wykonujących prace rozbiórkowe materiałów zawierających 
azbest, a tym samym skłania pracodawców do realizacji kontraktów za bardzo 
niską stawkę, na granicy opłacalności, co prowadzi do oszczędności w zakresie 
bhp. 

-  niezgłaszanie przez pracodawców planowanych prac lub zgłaszanie ich bez 
zachowania 7-dniowego terminu przed ich rozpoczęciem, co ma na celu 
uniknięcie kontroli lub jej utrudnienie. Powyższe działania mogą być 
spowodowane tym, że osoba organizująca przedmiotowe prace świadomie 
niedopełnia wszystkich wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa, 
licząc w ten sposób na większy zysk.  

          W roku 2014 do OIP w Lublinie wpłynęła porównywalna do roku ubiegłego 
liczba zgłoszeń od przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, tj. 620 (w roku 2013 wpłynęło ich 615).  
        Analiza porównawcza wyników kontroli roku 2014 z rokiem ubiegłym ujawnia 
spadek stwierdzonych nieprawidłowości o 30,9%. W stosunku do roku ubiegłego 
wzrosła natomiast liczba wstrzymań prac (z 1 na 4). W konsekwencji zastosowano 
znacznie więcej restrykcji wobec osób odpowiedzialnych za ujawnione 
nieprawidłowości – wymierzono 8 mandatów (w ubiegłym roku 4) i skierowano 
1 wniosek o ukaranie (w ubiegłym roku 0).  

Od roku ubiegłego zauważalny jest wyraźny wzrost intensywności 
wykonywania prac demontażowych wyrobów zawierających azbest. Powyższe ma 
między innymi związek z dostępnymi programami finansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej, które są początkiem drogi zmierzającej do „uwolnienia” Polski 
z materiałów zawierających azbest, co zgodnie z przyjętym planem rządowym ma 
nastąpić w roku 2032. Województwo lubelskie, jako drugie w Polsce (po 
mazowieckim) pod względem ilości nagromadzonych wyrobów zawierających azbest 
jest szczególnie zobligowane do aktywnego i szybkiego wdrażania wszelkich 
rozwiązań mających zmierzać do jak najszybszego „oczyszczenia” obiektów 
budowlanych i przemysłowych ze szkodliwego odpadu.  
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Analiza stwierdzonych przez inspektorów nieprawidłowości wykazała, że 
większość z nich dotyczy spraw związanych z pakowaniem i oznakowywaniem 
odpadu po jego zdemontowaniu oraz właściwego jego składowania do momentu 
wywozu na składowisko odpadów. Nieprawidłowość ta wystąpiła niemal w każdym 
kontrolowanym podmiocie, bez względu na poziom wiedzy, świadomości 
i zaangażowania pracodawców. Pozytywnym wnioskiem po analizie kontroli 
przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
i przemysłowych, przeprowadzonych w roku 2014 jest to, że zmniejszyła się o 30,9% 
ilość stwierdzonych nieprawidłowości, tym bardziej, że prawie 30% kontroli 
przeprowadzonych zostało w firmach, które nie dokonały zgłoszeń, a więc można 
przypuszczać, że nie spodziewały się kontroli organów nadzoru nad warunkami 
pracy.  
        Tendencja spadkowa środków prawnych, wydawanych w sytuacji, kiedy 
stwierdza się zagrożenia życia lub zdrowia jest elementem pozytywnym, dającym 
nadzieję, że wspólne działania organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy 
przynoszą wymierny skutek, jakim jest większe dbanie o bezpieczeństwo 
pracowników, a oceniając to w szerszym aspekcie, zwiększona ochrona tego, co 
powinno być priorytetem we wszystkich działaniach, czyli życia i zdrowia człowieka. 

Pomimo tego, że efekty kontroli w roku 2014 dają pozytywne prognozy na 
przyszłość, nie należy myśleć, że problem bezpieczeństwa w tym zakresie został 
zażegnany. Utylizacja wyrobów zawierających azbest przewidziana w programach do 
2032 r. spowoduje konieczność intensyfikacji prac. Pociągnie to za sobą potrzebę 
włączenia większego potencjału ludzkiego firm specjalizujących się w bezpiecznym 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jak i tych, które „skuszą się” możliwością 
zarobienia szybkich pieniędzy, robiąc to „na dziko”, bez wymaganych procedur, 
dokumentów i odpowiedniego przygotowania. 

Zdaniem inspektorów pracy wskazane byłoby rozszerzenie współpracy 
z samorządami (głównie na terenach wiejskich) w celu promowania dobrych praktyk  
związanych z usuwaniem azbestu. Jak wiadomo, największa ilość wyrobów 
zawierających azbest występuje na terenach gminnych, głównie w postaci pokryć 
dachowych z płyt cementowo-azbestowych, czyli tzw. eternitu. W związku 
z powyższym, istotnym jest, aby większy nacisk położyć na edukację lokalnej 
społeczności z tych obszarów. 
     
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 
 

Realizując w 2014 r. temat: „Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych”, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Lublinie, przeprowadzili łącznie 74 kontrole u 67 pracodawców. Jest to taka 
sama ilość kontroli, jaką inspektorzy pracy przeprowadzili w 2013 r. (kontrole 
przeprowadzone u 64 pracodawców). Najwięcej czynności kontrolnych, tak jak 
w latach poprzednich przeprowadzono w wyniku kontroli stanowisk pracy, 
w zakładach nie posiadających statusu zakładu pracy chronionej i nie 
ubiegających się o status, a jedynie przystosowujących stanowiska pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – 47 kontroli u 43 pracodawców. Część pracodawców 
występowała z wnioskami dotyczącymi oceny stanowiska pracy więcej niż jeden raz 
(kolejne stanowisko pracy lub ponowna kontrola po negatywnej ocenie 
wyposażonego stanowiska). Ponadto występowały przypadki, że jedną kontrolę 
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przeprowadzono u danego pracodawcy w oparciu o więcej niż jeden wniosek lub 
w oparciu o jeden wniosek przeprowadzano kontrolę więcej niż jednego stanowiska 
pracy, dla kilku pracowników. W 2014 r. ocenie podlegały stanowiska pracy, 
opiniowane na podstawie wniosków, kierowanych w oparciu o art. 26e ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. W oparciu o art. 26 ust. 6 w/w ustawy nie przeprowadzono 
żadnej kontroli. Na 50 osób zatrudnionych na kontrolowanych stanowiskach pracy, 
29 posiadało lekki stopień niepełnosprawności. W porównaniu do 2013 r. wzrosła 
liczba osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności, zatrudnianych na 
stanowiskach pracy niewymagających specjalnego przystosowania. 

Pozostałe kontrole przeprowadzone były na wniosek pracodawców 
prowadzących zakłady pracy chronionej lub też wynikały z harmonogramu kontroli 
zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w OIP w Lublinie na 
2014 r.  

W 2014 r. jeden zakład ubiegał się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej 
oraz jedna jednostka samorządowa wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie 
kontroli w związku z zamiarem utworzenia zakładu aktywności zawodowej. 
W obydwu przypadkach, inspektorzy pracy wydali pozytywne decyzje. 

W trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili pracodawcom 
94 porad prawnych oraz 116 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 
a także 6 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 

Ponadto kilkunastu pracodawcom udzielono porad w zakresie zatrudniania 
osób niepełnosprawnych bez przeprowadzania czynności kontrolnych (dotyczy 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy). Były to porady 
udzielane pracodawcom osobiście w siedzibie OIP w Lublinie, bądź też telefonicznie. 
Inspektorzy pracy spotkali się również z osobami niepełnosprawnymi, zatrudnionymi 
w zakładach pracy chronionej, jak również pozostającymi bez zatrudnienia, w celu 
wyjaśnienia przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. 

W dniu 21.05.2014 r., inspektorzy pracy uczestniczyli w kampanii 
organizowanej przez ZUS przy współpracy PIP - ,,Dni osób niepełnosprawnych”, 
podczas których udzielono porad z zakresu prawnej ochrony pracy, jak również 
technicznego bezpieczeństwa pracy. Część porad udzielono osobom głuchoniemym 
z wykorzystaniem urządzenia do telekonferencji (za pośrednictwem tłumacza języka 
migowego). 

W związku z przeprowadzeniem 74 kontroli, inspektorzy pracy wydali ogółem 
51 decyzji nakazowych, 24 wnioski w wystąpieniach oraz 2 polecenia. 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono ogólnie w zakresie: organizacji 
stanowisk pracy, budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. 

Każdego roku powtarzają się nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich, 
szkoleń w dziedzinie bhp  pomimo, iż są to elementarne obowiązki pracodawców. 

Wystąpienia kierowane do pracodawców najczęściej dotyczyły 
nieinformowania lub nieprawidłowego informowania pracowników, o niektórych 
warunkach zatrudnienia (m.in. o obowiązujących normach czasu pracy). 

W wyniku działań podjętych przez inspektorów pracy, w czasie kontroli oraz 
w wyniku skierowanych środków prawnych, pracodawcy zrealizowali 35 z 51 decyzji, 
co stanowi  69% ogółu wydanych decyzji. Nastąpił spadek realizacji decyzji, gdyż 
w 2013 r. stwierdzono realizację na poziomie 92%. Wynika to m.in. z faktu, iż termin 
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realizacji części decyzji upłynął w dniu 31.12.2014 r. i jeszcze nie dotarły do OIP 
w Lublinie informacje o ich realizacji lub też termin realizacji decyzji upływa w 2015 r. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu prawa pracy, do 
pracodawców skierowano 14 wystąpień, zawierających 24 wnioski. Ponadto 
inspektorzy pracy wydali 2 polecenia. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od 
pracodawców zrealizowanych zostało 20 wniosków w wystąpieniach, co stanowi 
83% wszystkich wydanych wniosków (w 2013 r. stwierdzono wykonanie na poziomie 
71%). 

Tak jak w latach poprzednich, najczęstszą przyczyną stwierdzanych podczas 
kontroli nieprawidłowości, wskazaną przez pracodawców, była niska opłacalność 
produkcji spowodowana dużą konkurencją na rynku wewnętrznym. Sytuację 
pogarsza również kryzys ekonomiczny w Strefie Euro, a ostatnio również konflikt na 
Ukrainie, co pośrednio wpływa na ograniczenia zamówień produkowanych wyrobów 
i usług, a także zniechęca do inwestowania w nowoczesny park maszynowy. Brak 
stabilności w prowadzeniu zakładu pracy powoduje niewielkie zainteresowanie 
ponoszeniem nowych nakładów na poprawę warunków pracy. Większość 
pracodawców twierdzi, że głównym celem prowadzenia działalności jest osiąganie 
zysku, lecz obecna sytuacja gospodarcza w kraju, zmusza ich wyłącznie do myślenia 
o przetrwaniu zakładu bez konieczności redukcji zatrudnienia.  

Pracodawcy zwracają również uwagę na częste zmiany w przepisach prawa 
pracy (ostatnie zmiany w przepisach kodeksu pracy, w przepisach dotyczących 
czasu pracy osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności), które zwiększają obciążenia związane z zatrudnieniem 
pracowników lub wprowadzają niepotrzebne zamieszanie, np. w przepisach 
dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych. 

Pracodawcy zatrudniający dużą liczbę osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wskazują na coraz mniejsze kwoty 
dofinansowania z PFRON i brak korzyści z zatrudnienia tych osób, przy 
uwzględnieniu zmniejszonej ich wydajności. 

Pracodawcy, którzy zrezygnowali z prowadzenia zakładów pracy chronionej, 
ale nadal zatrudniają osoby niepełnosprawne wskazują na błędne rozwiązania 
prawne, które doprowadzają do zrównania ,,zatrudnienia chronionego” z ,,otwartym 
rynkiem pracy”.  

Pracodawcy, którzy nadal prowadzą zakłady pracy chronionej wskazują, iż na 
stan występujących nieprawidłowości ma wpływ: zmniejszające się dofinansowanie 
z PFRON oraz roszczeniowe nastawienie osób niepełnosprawnych (dotyczy to 
zwłaszcza członków spółdzielni z wieloletnim stażem pracy, którzy nie rozumieją 
zachodzących zmian i utraty wielu przywilejów związanych z posiadaniem orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności). Obecnie dla tych pracodawców sprawą priorytetową 
staje się bieżąca wypłata wynagrodzeń i szukanie nowych rynków zbytu na swoje 
produkty i usługi.  

Z informacji przekazywanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki wynika, iż 
przez ostatni rok zmniejszyła się liczba zakładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej z 25 na koniec 2013 r. do 23 na koniec 2014 r. Część zakładów 
posiadających status zakładu pracy chronionej zrezygnowała ze statusu licząc na 
zrównanie dopłat do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na 
,,otwartym rynku pracy” z dopłatami do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych 
zatrudnianych w zakładach pracy chronionej. 
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Wielu pracodawców, głównie zatrudniających kilku pracowników, wskazuje na 
zbyt duże wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza przy 
organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Wskazują oni 
również na trudności w otrzymaniu dofinansowania na organizację stanowisk pracy 
dla osób niepełnosprawnych. 

W ocenie inspektorów pracy, tak jak w latach poprzednich, stwierdzane 
nieprawidłowości świadczą o braku znajomości przez pracodawców przepisów prawa 
pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązujących ich do 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także o lekceważeniu 
niektórych przepisów, które w odczuciu pracodawców są zbyt rygorystyczne 
i utrudniają ,,normalne” prowadzenie działalności. Takie przyczyny naruszeń 
stwierdzane są głównie w małych zakładach pracy. Typowym przykładem 
lekceważenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być 
nieprawidłowości, które nadal występują w kontrolowanych zakładach pracy, 
a dotyczą braku instrukcji bhp, złej organizacji stanowisk pracy (niewymagających 
doposażenia), które nie pociągają za sobą dużych nakładów finansowych. Wpływ na 
stopień stwierdzanych nieprawidłowości ma również kondycja finansowa firmy, 
pozycja firmy na rynku, jak również podejście do zagadnień przestrzegania 
przepisów prawa pracy przez osoby zarządzające zakładem pracy. 

W ocenie inspektorów pracy, w małych zakładach pracy brakuje osób 
kompetentnych, posiadających niezbędną wiedzę w dziedzinie bhp. Czasami 
wystarczy przeprowadzenie okresowych przeglądów stanowisk pracy, aby usunąć 
nieprawidłowości wynikające z bieżącej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
i tym samym zapewnić pracownikom bezpieczniejsze i bardziej higieniczne warunki 
pracy. Inne stwierdzane nieprawidłowości dotyczące stanu pomieszczeń pracy 
i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przeprowadzenia pomiarów instalacji 
elektrycznej wymagają większych nakładów finansowych. 

 
Zakłady nowo powstałe 
 

Do kontroli wytypowano zakłady oraz wyodrębnione lokalne jednostki 
organizacyjne powstałe w okresie 1 roku przed dniem kontroli, lub które podjęły 
pierwsze zatrudnienie pracowników w okresie jednego roku od dnia kontroli. 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości stwierdzanych podczas 
kontroli zakładów nowo powstałych należy zaliczyć:  
-  brak odpowiedniego przygotowania pracowników do pracy, w tym dopuszczanie 

ich do pracy bez przeprowadzenia właściwego przeszkolenia w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i bez wymaganego orzeczenia lekarskiego 
z badań profilaktycznych oraz nie informowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

-  brak opracowania w ogóle lub prawidłowych instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy oraz obsłudze maszyn 
i urządzeń, 

-  użytkowanie urządzeń podlegających dozorowi technicznemu bez ich zgłoszenia 
w UDT i otrzymania stosownej decyzji, 

-  eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych bez rozpoznania skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej lub w sposób wadliwy,  

-  nie zapewnienie stanu technicznego maszyn i narzędzi do ich użytkowania bez 
szkody dla bezpieczeństwa pracy. 
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Problem szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
pracodawcy dość często traktują jako obowiązek formalny, a nie jako właściwe 
przygotowanie zatrudnionych do wykonywania pracy. Umiejętność wykonywania 
powierzonej pracy w ocenie pracodawcy jest istotniejsza od sposobu jej wykonania. 
Pracodawca zatrudniający pracownika widzi konieczność poniesienia nakładów 
finansowych związanych z jego przeszkoleniem z bhp, jako zlecenie tego zadania 
specjaliście spoza firmy i w celu ograniczenia wydatków często nie realizuje 
obowiązku przeszkolenia pracownika z bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Niewłaściwe przygotowanie pracowników do pracy dotyczy najczęściej 
pracodawców, którzy po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą i nie byli 
szkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych oraz maszyn i urządzeń 
technicznych nie jest postrzegany przez pracodawców, jako istotny element 
bezpiecznych stanowisk pracy. W szczególności dotyczy to organizacji nowych 
podmiotów gospodarczych na bazie uprzednio funkcjonującego zakładu. 
Pracodawcy organizujący stanowiska pracy, jako nowy podmiot gospodarczy na 
miejscu wcześniej istniejącego zakładu uważają, że skoro wcześniej był zakład pracy 
to instalacja elektryczna i urządzenia techniczne powinny być ,,dobre” i nie widzą 
potrzeby wydatkowania środków finansowych na ocenę aktualnego stanu 
technicznego instalacji elektrycznej i maszyn będących na wyposażeniu zakładu. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli dotyczących „Zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych” należy stwierdzić, iż 
szczególnie dużo uwag do organizacji bezpiecznych warunków pracy wniesiono 
w zakładach prowadzących działalność produkcyjną, usługową lub 
ogólnobudowlaną, głównie powstałych na bazie istniejących wcześniej zakładów 
pracy.  
 Lekceważenie przez pracodawców przepisów w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków pracy w nowo powstałych zakładach, wynika z niskiej świadomości 
pracodawców dotyczącej obowiązków ciążących na nich, jako osobach kierujących 
pracownikami lub braku wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym i bhp.   

Także dążenie pracodawców do obniżenia kosztów działalności, 
w szczególności przy jej rozpoczynaniu na bazie własnych środków finansowych 
/niewielkich/, prowadzi do pozyskiwania urządzeń i maszyn najtańszych nie zawsze 
bezpiecznych czy prowadzenie działalności w wynajmowanych starych obiektach za 
stosunkowo niewielkie czynsze,  jednak wyeksploatowanych o nie najlepszym stanie 
technicznym.  

Również nienależyte wywiązywanie się osób prowadzących zadania służby 
bhp z ich obowiązków wpływa na istnienie licznych nieprawidłowości 
w kontrolowanych zakładach. Działalność służby bhp w takich zakładach 
ogranicza się głównie do realizacji zlecenia w zakresie szkoleń pracowników z bhp 
oraz sporządzenia dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego. Rzadziej służba bhp, 
w osobie specjalisty spoza zakładu pracy, uczestniczy w ocenie stanu technicznego 
maszyn i urządzeń technicznych zainstalowanych w zakładzie, gdyż za realizację 
szkolenia lub sporządzenia dokumentu oceny ryzyka zawodowego, osoba 
realizująca zadania służby bhp ma wymierne środki finansowe.  

Powyższe uwarunkowania powodują, iż organizacja nowo powstałych 
zakładów lub jednostek organizacyjnych nie zawsze odbywa się z zapewnieniem 
bezpiecznych warunków pracy. Wśród zakładów objętych kontrolą w ramach 
realizacji tematu ,,Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków w zakładach nowo 
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powstałych” były przypadki, że warunki pracy dla zatrudnionych osób były 
bezpieczne. Dotyczyło to działalności prowadzonej w nowo wybudowanych 
obiektach. W tych przypadkach stwierdzano natomiast drobne uchybienia 
w przygotowaniu pracowników do pracy. 

Często nierepresyjne działania inspektorów pracy przy realizacji kontroli 
w nowo powstałych zakładach oraz stosowane podczas kontroli poradnictwo, 
sprzyjają podejmowaniu przez pracodawców działań na rzecz poprawy warunków 
pracy. Stosunkowo niski poziom wiedzy u pracodawców, wzbudza podczas kontroli, 
ich nieufność do inspektorów pracy. Prowadzenie w trakcie trwania kontroli 
poradnictwa technicznego i prawnego, uzasadniającego potrzebę tworzenia 
bezpiecznych warunków pracy, powoduje pozytywne nastawienie pracodawców do 
prowadzonej kontroli. Przy wskazaniu, iż jest to kontrola głównie z doradczym a nie 
restrykcyjnym działaniem powoduje, że pracodawcy w osobie inspektora pracy widzą 
fachowego doradcę, który ma na uwadze bezpieczeństwo osób zatrudnionych, a nie 
rozliczenie prowadzącego firmę.  

Ponadto prowadzone kontrole w zakresie zapewnienia bezpiecznych 
warunków pracy w zakładach nowo powstałych uświadamiają pracodawcom 
potrzebę przeszkolenia się w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zaangażowania specjalistów do prowadzenia spraw bhp.  

W ocenie, zarówno kontrolowanych, jak i kontrolujących zasadnym jest 
prowadzenie w dalszym ciągu tego typu kontroli w szczególności w zakładach 
produkcyjnych powstałych na bazie już istniejącego obiektu /zakładu/. Obiekty nowo 
powstałe z reguły odpowiadają wymogom przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W związku z niezadowalającą oceną warunków bhp w nowo powstałych 
zakładach w szczególności w zakładach produkcyjnych oraz prowadzących 
działalność ogólnobudowlaną, kontrole z tego zakresu należy ukierunkować na 
podmioty prowadzące taką działalność.  

 
Podmioty lecznicze 
 

W 2014 r. kontynuowano kontrole w podmiotach leczniczych ukierunkowane 
na przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy pracy przeprowadzili 23 kontrole w 22 
podmiotach leczniczych zatrudniających ogółem 2.970 pracowników, w tym 2.392 
kobiety. W podmiotach objętych kontrolą 147 osób świadczyło pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych, ponadto na rzecz tych firm usługi medyczne świadczyło 170 
podmiotów gospodarczych (gro w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki 
lekarskiej, jak też indywidualnej praktyki pielęgniarskiej) 

Kontrolą objęto każdy rodzaj podmiotu leczniczego z 4 podgrup: 
przeprowadzono 6 kontroli w publicznych podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 3 kontrole 
w dwóch publicznych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju 
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, 2 kontrole w niepublicznych podmiotach 
leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne i 12 kontroli w niepublicznych podmiotach leczniczych 
udzielających świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

We wszystkich podgrupach podmiotów leczniczych stwierdzono różnego 
rodzaju nieprawidłowości, tj. ogółem 133 uchybienia w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy i 231 z technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali 
ogółem: 169 decyzji (w tym 52 ustnych), 192 wnioski w wystąpieniach, 15 poleceń i 3 
nakazy płatnicze. 

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektorzy pracy skierowali 
1 wniosek do sądu, nałożyli 2 mandaty i zastosowali ogółem 12 środków 
wychowawczych. 
  Najczęściej występujące nieprawidłowości z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy dotyczyły następujących zagadnień: 
-  nieprzeprowadzenia postępowania w przypadku zdarzeń związanych z zakłuciem 

lub skaleczeniem – dla ogółem 84 zdarzeń (w tym 83 w samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i 1 w niepublicznym zakładzie 
pielęgnacyjno-opiekuńczym), 

-  dopuszczania pracowników do pracy bez aktualnego szkolenia bhp ogółem 421 
pracowników, 

-  nieukończenie przez 6 pracodawców wymaganego szkolenia okresowego bhp 
w zakresie ciążących na nich obowiązków, 

-  niewyposażenia ogółem 523 pracowników odzież i obuwie robocze,  
- niewyposażenia 31 pracowników w środki ochrony indywidualnej, bądź 

niespełniających wymagań w zakresie oceny zgodności, 
-  brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, bądź dokonanie jej w sposób 

nieprawidłowy – nieprawidłowości stwierdzono w każdym podmiocie - ogółem 21 
uchybień. 

Główne efekty uzyskane w wyniku wydanych środków prawnych regulujących 
zagadnienia z zakresu bhp to: 

 5 pracodawców ukończyło szkolenie w zakresie ciążących na nich obowiązków 
oraz 3 odbyło szkolenie bhp uprawniające do realizowania zadań służby bhp, 
a także poddano szkoleniom okresowym z zakresu bhp ogółem 393 pracowników, 

 w 3 podmiotach leczniczych sporządzono dokumentację powypadkową dla 
ogółem 61 pracowników, u których w latach 2012-2013 doszło do ekspozycji 
zawodowej na krew – zakłucia, 

 wydano odzież i obuwie robocze 478 pracownikom oraz wszystkim 31 
pracownikom wydano wymagane środki ochrony indywidualnej. 
 

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zarówno samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, jak również niepublicznych zakładów. W ocenie 
kontrolujących jedną z najczęściej występujących przyczyn naruszeń przepisów 
prawa pracy jest ich nieznajomość, błędna interpretacja w szczególności przez małe 
podmioty lecznicze, zatrudniające kilku lub kilkunastu pracowników, a także brak woli 
stosowania przez pracodawców przepisów prawa pracy. Natomiast w większych 
podmiotach leczniczych głównymi przyczynami jest niewystarczająca obsada 
kadrowa, co wiąże się z nadmiarem obowiązków nałożonych na zatrudnionych 
pracowników, jak też brak środków finansowych. Kontrole wykazały, że nadal 
pracodawcy, a zwłaszcza dyrektorzy szpitali, borykają się z problemami finansowymi, 
dążą do obniżania kosztów pracy, oszczędzając tym samym na sprawach 
związanych z bhp. Jednakże na uchybienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy w wielu przypadkach miało wpływ nierealizowanie przez organy doradcze 
i opiniodawcze pracodawcy, tj. służbę bhp zadań i komisję bhp obowiązków 
określonych przepisami prawa pracy. Szereg nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas kontroli nie wymagało dużych nakładów finansowych, a jedynie działań 
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organizacyjnych. Świadczyć o tym może fakt wykonania przez pracodawców 
w czasie kontroli 52 decyzji ustnych wydanych przez inspektorów pracy.  

Wyniki działań kontrolno-nadzorczych wskazują na dalszą potrzebę 
prowadzenia kontroli w podmiotach leczniczych, w celu zwiększenia przestrzegania 
przepisów prawa pracy w tych jednostkach. W ocenie kontrolujących, z uwagi na 
wymiar społeczny związany z przestrzeganiem przepisów w jednostkach służby 
zdrowia powinien być prowadzony również systematyczny nadzór w ramach 
programów promocyjnych i prewencyjnych organizowanych przez PIP 
rozpowszechniających wiedzę w zakresie prawa pracy i mobilizujących pracodawców 
do przestrzegania przepisów prawa pracy. Zasadnym jest kontynuowanie w ramach 
działań prewencyjno-edukacyjnych współpracy z działającymi w podmiotach 
leczniczych partnerami społecznymi, takimi jak organizacje związkowe czy społeczna 
inspekcja pracy. Często bowiem organy te informują PIP o problemach, które bez ich 
inicjatywy nie byłyby przedmiotem kontroli. 
 
Placówki handlowe 
 

W 2014 roku przeprowadzono 26 kontroli w placówkach handlowych 
(powierzchnia do 300 m2).  

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy pracy wydali: 
-  ogółem 190 decyzji, w tym 64 decyzji ustnych (44 decyzji wydano z rygorem 

natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, decyzji dot. 
wstrzymania prac lub skierowania pracowników do innych prac, decyzji dotyczącej 
zakazu wykonywania prac nie wydano, nie wydano  decyzji płacowych), 

-  2 polecenia, 
-  27 wystąpień zawierających 167 wniosków. 

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy zastosowali wobec 
pracodawców: 
-  nałożyli 11 mandatów karnych na ogólną sumę grzywien 11.600,-zł. Mandaty 

karne nałożono łącznie za 30 wykroczeń.  
- zastosowali 6 środków oddziaływania wychowawczego, liczba wykroczeń 

w środkach wychowawczych 16. 
Dokonane w trakcie kontroli ustalenia wskazują na powtarzanie się tych 

samych nieprawidłowości na przestrzeni ostatnich lat z różnym nasileniem.  
Na wysokim poziomie odnotowywane są nieprawidłowości związane przygotowaniem 
pracowników do wykonywania pracy, tj. brak szkoleń z zakresu przepisów bhp, jak 
i badań lekarskich, brakiem udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy oraz nieprawidłowości związane z magazynowaniem 
i składowaniem towarów polegające m.in. na nieopracowaniu instrukcji dotyczących 
magazynowania i składowania, nieodpowiednim doborem miejsca składowania 
towarów.  
           Zagadnienia te mają bezpośredni wpływ na wystąpienie zjawisk potencjalnie 
wypadkowych lub niejednokrotnie prowadzą do wypadków przy pracy. Z tego 
względu wskazana jest kontynuacja kontroli placówek handlowych, w której główny 
nacisk położony będzie na przygotowanie pracowników do wykonywania pracy, 
sprawdzenie dokonanej oceny ryzyka zawodowego oraz fakt zapoznania z nią 
pracowników oraz sprawdzenie sposobu wykonywania prac transportowych, jak 
i w następstwie ich magazynowania towarów.   
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          W wyniku zastosowanych przez inspektorów środków prawnych uzyskano 
m.in. następujące efekty: 

 w 8 podmiotach dokonano oceny ryzyka zawodowego na występujących 
stanowiskach pracy i zapoznano z nią 40 zatrudnionych pracowników,  

 w 7 podmiotach opracowano właściwe instrukcje dotyczące magazynowania 
i składowania, co zminimalizowało zagrożenie wypadkowe dla 65 pracowników,  

 w sumie w 11 placówkach poddano 33 pracowników szkoleniom z zakresu 
przepisów bhp.     

Przeprowadzone kontrole wskazują natomiast na poprawę w zakresie 
przestrzegania przepisów BHP dotyczących: 
-  eksploatacji maszyn i urządzeń na placach handlowych, 
-  zwiększenie ładu i porządku na stanowiskach pracy,  
- zapewnienia odpowiedniej temperatury na stanowiskach pracy. 

Reasumując na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił znaczny postęp 
w zakresie poprawy warunków pracy dla pracowników placówek handlu 
detalicznego, niemniej jednak należy zwrócić uwagę na tendencję obniżania kosztów 
pracy przez pracodawców. Szczególnie zaczyna być to widoczne na terenach 
wiejskich, gdzie duże grono osób utrzymuje się z produkcji rolnej, np. produkcji 
trzody chlewnej lub działów specjalnych – np. sadownictwa. Obecna sytuacja na 
rynku – rosyjskie embargo nałożone na polskie produkty znacznie obniżyło dochody 
gospodarstw, co może niekorzystnie odbić się na lokalnych rynkach, gdzie dochody 
niektórych przedsiębiorców uzależnione są od zasobności portfela osób 
zamieszkujących na danym terenie. Powyższe może przyczynić się do pogorszenia 
warunków pracy poprzez zmniejszenie na danych terenach nakładów na zakup 
nowych maszyn, a jednocześnie wydłużenie eksploatacji będących już na 
wyposażeniu sklepów. Taki stan rzeczy, o ile tendencja na rynku nie ulegnie zmianie, 
może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia ilości wypadków związanych z ich 
obsługą.  
 
Tematy własne realizowane przez OIP Lublin 
 
Magazyny wysokiego składowania 
 

W 2014 roku w ramach zadań własnych OIP Lublin realizowano kontrole 
dotyczące oceny zagrożeń w magazynach wysokiego składowania. Ich zakres 
wynikał z lokalnych uwarunkowań i potrzeb w zakresie ochrony pracy. Kontroli 
poddano 13 podmiotów (pracodawców), wytypowanych po rozpoznaniu terenu 
objętego właściwością miejscową, w których prowadzone jest składowanie lub 
magazynowanie z wykorzystaniem systemów regałów o wysokości składowania 
większej niż 2 m. 

Ogółem w wyniku przeprowadzonych kontroli u 13 przedsiębiorców, 
zatrudniających w sumie 3.383 osoby.  

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło zagadnień związanych z maszynami 
i urządzeniami wykorzystywanymi w obowiązującym w danym zakładzie systemie 
składowania i magazynowania. Były to trzy nieprawidłowości stanowiące po 9,62% 
udziału w porównaniu do ogólnej liczby wszystkich uchybień, powtarzające się 
w pięciu podmiotach. Dotyczyły one: braku zabezpieczenia i środków ochronnych 
miejsc, w których możliwe jest wtargnięcie pieszych na drogi ruchu maszyn 
i urządzeń do składowania; braku informacji o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń 
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składowania i magazynowania; niewłaściwego doboru miejsca i sposobu 
składowania. 

Drugą w kolejności grupą najczęstszych naruszeń były nieprawidłowości 
dotyczące zagadnień przygotowania pracownika, w szczególności: braku 
wymaganych szkoleń okresowych w dziedzinie bhp - stanowiły one 7,67%. 

Do trzeciej grupy należy zaliczyć nieprawidłowości stanowiące po 5,77% 
udziału w ogólnej liczbie i dotyczyły one: oceny ryzyka zawodowego; instrukcji bhp 
przy wykonywaniu prac magazynowania i składowania; zasad ruchu i dostosowania 
dróg i przejść wewnątrzzakładowych; zabezpieczenia maszyn i urządzeń 
transportowych przed ich uruchomieniem przez osoby nieuprawnione; dostosowania 
urządzeń do składowania, do rodzaju składowanych materiałów i zapewnienia im 
stabilnej i wytrzymałej konstrukcji; ładu i porządku w miejscach składowania 
i magazynowania. 

W wyniku kontroli oceny zagrożeń w magazynach wysokiego składowania, 
inspektorzy pracy skierowali w sumie do 11 pracodawców, 52 decyzje nakazowe, 
w tym 14 decyzji ustnych, z których 11 opatrzono rygorem natychmiastowej 
wykonalności. W pisemnych nakazach wydanych 8 pracodawcom, inspektorzy pracy 
skierowali 38 decyzji, z których 3 opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Z analizy zaewidencjonowanych uchybień wynika, iż najwięcej 
nieprawidłowości - 42,31% dotyczyło maszyn i urządzeń systemu składowania 
i magazynowania. Drugą grupą są nieprawidłowości w przygotowaniu pracownika do 
pracy - 32,69% ogółu. Ostatnią grupą zagrożeń 25% z wszystkich odnotowanych, 
stanowią nieprawidłowości dotyczące obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy. 

W efekcie kontroli pracodawcy wyeliminowali zagrożenia związane 
z wysokim składowaniem, zapewnili przestrzeganie przepisów i zasad bhp 
związanych z wyposażeniem, eksploatacją i utrzymaniem maszyn i urządzeń 
wykorzystywanych w zakładach. 

Na uznanie zasługuje fakt, iż pomimo zatrudnienia w podmiotach poddanych 
kontroli, 3.232 pracowników, pracodawcom w ostatnich 3 latach, udało się uniknąć 
wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych oraz odnotowano tak małą ogólną 
liczbę wypadków lekkich. Może to być podstawą do stwierdzenia, że na terenie 
właściwości miejscowej OIP Lublin, pomimo stwierdzenia w 2014 roku, dość dużej 
ilości naruszeń obowiązujących przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac 
wysokiego składowania, zagrożenia, jakie tym pracom towarzyszą nie były na tyle 
niebezpieczne, aby ich aktywizacja prowadziła do zdarzeń wypadkowych.  
 
Kopaliny nie objęte własnością górniczą 
 

Do przeprowadzenia kontroli wytypowano 10 przedsiębiorstw zajmujących się 
działalnością górniczą w zakresie wydobycia piasku i żwiru. W przypadku 
zdecydowanej większości, tj. 80% podmiotów były to pierwsze odnotowane kontrole 
z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy.   

W  wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzano nieprawidłowości 
wynikające z nieprzestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym 
również przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy.  

Przeprowadzone kontrole dotyczyły ogółem 30 pracowników oraz 12 osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.   

Pomimo ograniczonej pod względem statystycznym ilości kontroli 
nasuwają się refleksje dotyczące ich rezultatów.  
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W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na znaczącą ilość stwierdzanych 
przez inspektorów pracy zastrzeżeń związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 
(50% przypadków).  Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły na przykład braku 
osłon części wirujących maszyn (przenośników taśmowych, przesiewaczy 
wibracyjnych, maszyn i urządzeń zaplecza technicznego), braku linek 
bezpieczeństwa służących do awaryjnego zatrzymywania przenośników i ze względu 
na zagrożenia dla ich obsługi były przyczyną wydania decyzji wstrzymujących 
eksploatację.  

Stwierdzano również nieprawidłowości związane z przygotowaniem 
pracowników do wykonywania prac, tj.:  wyposażeniem w odzież i obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej oraz przeszkoleniem w zakresie bhp, 
przeprowadzaniem badań lekarskich profilaktycznych. W jednym z przypadków brak 
hełmu ochronnego był nawet jedną z ustalonych przez inspektora pracy przyczyn 
powstania śmiertelnego wypadku przy pracy (pracownik jednej z kopalni upadając ze 
skrzyni samowyładowczej samochodu ciężarowego uderzył głową o gąsienice 
koparki i zmarł w wyniku poniesionych obrażeń).  

 
          Po przeprowadzonych kontrolach do pracodawców skierowano środki prawne 
w postaci: 
-  9 nakazów pisemnych zawierających 34 decyzje;  
-  30 decyzji ustnych, w tym:  9 wstrzymujących eksploatację maszyn lub urządzeń,  

1 decyzja skierowująca do innych prac ze względu na brak uprawnień 
kwalifikacyjnych do obsługi maszyn, 10 decyzji opatrzonych rygorem 
natychmiastowej wykonalności; 

-  7 wystąpień zawierających 30 wniosków (w tym 2 wnioski dotyczące legalności 
zatrudnienia).  

 
Jak wynika z informacji uzyskanych od pracodawców głównymi przyczynami 

występowania nieprawidłowości były:  
-  słaba znajomość przepisów wynikająca z braku lub prawdopodobnie niskiej 

jakości przeszkolenia. Pracodawcom, w szczególności kontrolowanym po raz 
pierwszy, można było zarzucić również pewnego rodzaju lekceważenie przepisów 
bhp oraz nieznajomość zagrożeń wypadkowych.  

-  słaba kondycja finansowa przekładająca się w sposób bezpośredni na między 
innymi użytkowanie maszyn i urządzeń bez przeprowadzania ich okresowych 
remontów i konserwacji. 

W efekcie przeprowadzonych kontroli wydano szereg środków prawnych 
regulujących ujawnione nieprawidłowości. Na uwagę zasługuje w szczególności fakt 
wydania decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn i urządzeń oraz decyzje 
wydawane z rygorem natychmiastowej wykonalności, co z pewnością przyczyniło się 
do odczuwalnej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy pracowników 
poszczególnych kopalni. Znaczącą rolę w ich poprawie należy uznać także 
skuteczne oddziaływanie inspektorów pracy w sferze przygotowania pracowników do 
wykonywania pracy w tym zakresie, oceny ryzyka zawodowego, wyposażenia ich 
w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.  
 

Efekty uzyskane w wyniku środków prawnych wydanych przez inspektorów 
pracy po przeprowadzonych kontrolach to przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa pracy przy wykonywanych pracach, a w szczególności: 
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 wyposażenie we właściwe urządzenia ochronne maszyny i urządzenia techniczne 
używane na terenie prowadzonych prac (przenośniki, obrabiarki do metali 
i maszyny budowlane) - przez co usunięto bezpośrednie zagrożenia dla życia 
i zdrowia 28 pracowników, 

 usunięcie nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do 
wykonywania pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp, dodatkowe uprawnienia) - 
przez co poprawiono warunki pracy dla 14 pracowników, 

 właściwe oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportowych – przez co 
poprawiono warunki pracy 7 pracownikom, 

 zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych na terenie prowadzonych 
prac - dzięki czemu poprawiono warunki pracy 7 pracownikom. 
 

Zagrożenia w zakładach kamieniarskich zajmujących się obróbką granitów 
i marmurów 
 

         W ramach realizacji zadania w 2014 roku przeprowadzono 40 kontroli 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą tego rodzaju. W zakładach 
objętych kontrolami zatrudnionych było 290 osób. Na podstawie umów o pracę 
zatrudnionych było 278 pracowników, w tym 18 kobiet oraz 1 cudzoziemiec. 

Stwierdzone nieprawidłowości to przede wszystkim:  
-  brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na zainstalowanych maszynach 

i urządzeniach stwierdzono w 17 zakładach, 
-  dopuszczanie 37 pracowników bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku w 15 kontrolowanych podmiotach, 

-  brak pomiarów skuteczności dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym urządzeń i instalacji stwierdzono w 17 zakładach, 

-  brak lub niewłaściwe elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo 
obsługi 37 pracowników stwierdzono w 5 zakładach, co wymagało wydania 
7 decyzji, 

-  użytkowanie maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu bez 
wymaganej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego w 11 zakładach, 

-  brak lub niewłaściwe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono w 8 
zakładach, co wymagało wydania 8 decyzji, 

-  brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy stwierdzono w 9 zakładach zatrudniających 62 pracowników, 

-  zatrudnianie 14 pracowników bez wymaganego przeszkolenia w zakresie 
instruktażu stanowiskowego stwierdzono w 7 podmiotach, 

-  użytkowanie maszyn i urządzeń nieoznakowanych znakami i barwami 
bezpieczeństwa stwierdzono w 9 zakładach zatrudniających 56 pracowników, 

-  brak bądź niewłaściwie przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego stwierdzono 
w 9 z kontrolowanych podmiotów. 

 W ocenie inspektorów pracy prowadzących kontrole zakładów kamieniarskich 
przyczynami występujących nieprawidłowości są:  
- brak kadry sprawującej bezpośredni nadzór, podczas gdy sami pracodawcy nie są 

w stanie wypełniać funkcji nadzorczych, pozyskiwać zleceń oraz prowadzić 
sprawy pracownicze. Spośród 40 zakładów objętych kontrolami zaledwie 
6 stanowią przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 10 pracowników. 
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-  tolerowanie przez pracodawców odstępstw od zasad bezpiecznego wykonywania 
pracy, 

-  szukanie oszczędności w obszarze maszyn i urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu poprzez ich nie zgłaszanie do Urzędu Dozoru Technicznego – 
nieprawidłowość stwierdzona w 11 z 32 zakładów, w których badano zagadnienie, 

-  brak osób pełniących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy powoduje 
m.in. nieprawidłowości dotyczące przygotowania zawodowego pracowników oraz 
dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy.    

         Podczas przeprowadzonych kontroli zakładów, w związku ze stwierdzonymi 
naruszeniami przepisów i zasad bhp, inspektorzy pracy skierowali pod adresem 
pracodawców następujące środki prawne: 
-  279 decyzji nakazowych, z czego: 

-  4 stanowiły decyzje wstrzymania prac ze względu na bezpośrednie zagrożenia 
dla zdrowia i życia pracowników,  

-  20 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 
-  2 decyzje skierowania do innych prac 2 pracowników, 
- 17 wystąpień zawierających 38 wnioski, 

-  nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 10.700,00 zł, 
-  zastosowano 6 środków oddziaływania wychowawczego. 

Wobec braku decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu skierowano 10 pism informujących Urząd Dozoru 
Technicznego o zaistniałych nieprawidłowościach. 
 W trakcie prowadzonych kontroli zakładów inspektorzy pracy udzielili 94 porad 
technicznych, 51 porad prawnych, a także 9 porad dotyczących legalności 
zatrudnienia.  
     W wyniku zastosowanych przez inspektorów środków prawnych uzyskano 
m.in. następujące efekty: 

 zabezpieczono strefy niebezpieczne przy 26 użytkowanych maszynach 
i urządzeniach poprawiając warunki pracy 76 pracownikom w 15 zakładach, 

 przeprowadzono pomiary skuteczności dodatkowej ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym urządzeń i instalacji potwierdzając prawidłowość 
zastosowanych zabezpieczeń w 13 zakładach, 

 poddano wymaganym profilaktycznym badaniom lekarskim 31 pracowników w 11 
zakładach, 

 przeszkolono 27 pracowników w zakresie szkolenia wstępnego w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 9 firmach kamieniarskich, 

 wyegzekwowano opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny przy obsłudze 
maszyn i urządzeń oraz magazynowania i składowania u 10 przedsiębiorców 
zatrudniających 42 pracowników, 

 poprawiono elementy sterownicze przy 10 użytkowanych maszynach 
i urządzeniach poprawiając warunki pracy 42 pracownikom w 8 zakładach, 

 przeprowadzono pomiary środowiska pracy na stanowiskach, na których 
zatrudnionych było 41 pracowników w 7 zakładach.  

 Dokonane w czasie kontroli ustalenia wskazują na potrzebę kontynuacji 
kontroli zakładów kamieniarskich (w szczególności zatrudniających do 5 
pracowników), w której główny nacisk położony będzie na zabezpieczenia stref 
niebezpiecznych w maszynach i urządzeniach nie posiadających oznakowania 
znakiem CE, elementów sterowniczych przy tych urządzeniach oraz prawidłowego 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych (środowisko mokre).  
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W ostatnich latach na rynku pojawiła się duża ilość nowych zakładów, których 
właściciele nie posiadają właściwego przygotowania do kierowania zakładem 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Dlatego 
wskazane jest wnikliwe prowadzenie działań kontrolnych w małych podmiotach 
charakteryzujących się krótkim okresem funkcjonowania na rynku. Ponadto należy 
objąć pracodawców małych firm dostosowanym do ich potrzeb programem 
prewencyjnym, zapoznać ich z problematyką wypadków przy pracy w kontekście 
użytkowanych maszyn i urządzeń oraz zagrożeń zawodowych wynikających 
z warunków pracy.  

 
2.2. Prawo pracy  
 
 Rozpatrywanie skarg i wniosków 
 
 Bardzo ważnym społecznie aspektem działalności Państwowej Inspekcji Pracy 
jest rozpatrywanie skarg i wniosków o kontrole w zakresie prawa pracy.  

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wpłynęło ich łącznie 
1.858, w związku z czym inspektorzy pracy przeprowadzili 1.013 kontroli u 894 
pracodawców. 

Działalność kontrolna inicjowana skargami i wnioskami stanowiła około 25% 
aktywności inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż spośród rozpatrzonych 
2.716 problemów zgłoszonych w skargach (dotyczących np. wynagrodzenia za 
pracę, czasu pracy): 

 1.049 było zasadnych, 

    949 bezzasadnych,  

 w 688 – z uwagi na skomplikowany stan faktyczny lub prawny trudno było ustalić 
zasadność. 

39%

36%

25%

przedmioty zasadne

przedmioty bezzasadne

przypadki w których trudno było ustalić zasadność przedmiotu skargi

 
Rok 2014 był pierwszym od trzech lat, w którym odnotowano spadek liczby 

skarg i  wniosków o kontrole. Liczba zawiadomień o nieprawidłowościach wyniosła 
1.858, zmniejszając się do poziomu z lat 2010-2011. Nie można jednak nie 
zauważyć, iż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie działalnością 
kontrolno-skargową zwiększyło się ponad dwu – i półkrotnie.  
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 W latach 2002-2007 liczba wniosków o kontrolę oscylowała w granicach od 
829 do 955 by wzrosnąć do poziomu 1.300 skarg rocznie w latach 2008-2009 i 1.800 
skarg w 2010 r. 

W 2014 r odnotowano również nieznaczny spadek liczby wniosków o kontrole 
kierowanych przez organizacje związkowe, z 52 w 2013 r. do 45 w okresie 
sprawozdawczym.     

Poniższy wykres obrazuje ilość skarg, jakie wpłynęły w latach 2001-2014 do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1
0
3
7

8
5
2 8

6
0

8
2
9 9

5
0

9
5
5

9
5
1

1
3
2
6

1
3
1
1

1
8
2
4

1
6
0
9 1

7
9
6

2
1
0
9

1
8
5
8

 Sektorami, z których pracownicy najczęściej zgłaszali nieprawidłowości 
dotyczące uchybień z zakresu prawa pracy były: handel i naprawy, budownictwo 
oraz przetwórstwo przemysłowe.   

Poniższa tabela przedstawia liczbę kontroli skargowych w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności (wg PKD). 

 
 

Lp. Rodzaj działalności (PKD) Liczba kontroli 

1. Handel i naprawy 248 

2. Budownictwo 167 

3. Przetwórstwo przemysłowe 157 

4. Transport lądowy 96 

5. Edukacja 53 

6. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 36 

7. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 38 
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Rok 2014 nie przyniósł zasadniczych zmian w strukturze naruszeń przepisów 
prawa pracy sygnalizowanych przez osoby pokrzywdzone. Nieprawidłowości 
dotyczące wynagrodzeń za pracę, stosunku pracy oraz czasu pracy niezmiennie 
stanowią główne obszary zgłaszanych skarg. 

Poniższy wykres obrazuje strukturę przedmiotową zgłaszanych skarg 
i wniosków o kontrole w 2014 r. (w %): 

36%

26%

9%

16%

2%
2%

5%

4%

wynagrodzenia za pracę stosunek pracy

czas pracy bhp w tym wypadki

dyskryminacja i mobbing urlopy wypoczynkowe

inne (zfśs, zwolnienia grupowe) legalność zatrudnienia

 W roku sprawozdawczym odnotowano natomiast wyraźny spadek liczby skarg 
dotyczących nie wypłacania przez pracodawców wynagrodzenia za pracę. Odsetek 
zagadnień o charakterze płacowym w ogólnym spektrum problemów zgłaszanych do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zmniejszył się z 40% w 2013 r. do 36% 
w roku 2014. Bezwzględna liczba poruszanych w skargach zagadnień płacowych 
spadła z 1.408 w roku ubiegłym do 981 w 2014 r. 

Jedną z istotnych przyczyn powyższego zjawiska wydaje się być niższa aniżeli 
w latach wcześniejszych liczba skarg i wniosków pracowników sektora budowlanego, 
których najczęstszym zarzutem były opóźnienia lub brak wypłaty wynagrodzenia za 
pracę. Liczba kontroli skargowych w przedsiębiorstwach tej branży zmniejszyła się 
z 220 w 2013 r. do 167 w roku 2014.  

Odnotowany trend może stanowić pierwszy przejaw skutecznego zwalczania 
przez pracodawców województwa lubelskiego problemów ekonomicznych i pozwala 
żywić nadzieję, iż apogeum kłopotów finansowych lubelskich przedsiębiorców należy 
do przeszłości. 

 
Podobnie, jak w latach ubiegłych, problematyka bezpieczeństwa i higieny 

pracy  stanowiła niewielki odsetek (około 16%) ogółu spraw skierowanych do OIP 
w Lublinie. W tym zakresie większość zgłaszanych nieprawidłowości dotyczyła 
problematyki przygotowania do pracy, w szczególności badań lekarskich i szkoleń 
z dziedziny bhp, wyposażania pracowników w odzież roboczą oraz prawidłowość 
postępowania pracodawców w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. 
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Utrzymująca się znaczna liczba wniosków o kontrole kierowanych do OIP 
w Lublinie, a także ich rozkład tematyczny, w którym zdecydowanie przeważają 
zarzuty dotyczące naruszenia zagadnień prawnej ochrony pracy wskazują, iż 
Inspekcja Pracy postrzegana jest jako alternatywny lub wręcz konkurencyjny wobec 
sądów powszechnych, sposób dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów 
o pracę. Szczególną zachętą do rozwiązywania sporów za pośrednictwem PIP jest 
odformalizowany sposób składania skarg oraz relatywnie krótki czas oczekiwania na 
rozstrzygnięcie sprawy.  
 

Kontrole prawne 
 
W 2014 r. działalność kontrolno-nadzorcza OIP w Lublinie w zakresie prawnej 

ochrony pracy realizowana była zgodnie z Programem Działania PIP na rok 2014, 
w trzech grupach zadań: 

 zadań stałych, 

 zadań rocznych, 

 zadań długofalowych realizowanych w latach 2013-2015. 
 

W ramach zadań stałych, realizowanych rutynowo w 2014 r. inspektorzy pracy 
kontrolowali przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie: 

 czasu pracy, 

 wypłaty wynagrodzeń zasadniczych, 

 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 

 zatrudniania pracowników młodocianych, 

 urlopów wypoczynkowych. 
 

W ramach zadań rocznych, w 2014 r. ocenie poddano stan praworządności 
w obszarach: 

 wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, 

 uprawnień pracowników tymczasowych, 

 przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych, 

 przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów. 
W ramach zadań długofalowych prowadzono kontrole: 

 przestrzegania prawa pracy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, 

 przestrzegania prawa pracy przy zawieraniu terminowych umów o pracę. 
 
Zadania stałe 
 

Kontrole dotyczące czasu pracy zostały przeprowadzone u 109 pracodawców, 
z czego blisko 50% kontroli w tym zakresie przeprowadzono w placówkach 
handlowych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości z zakresu przepisów o czasie 
pracy to:  

 zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym 
okresie rozliczeniowym,  

 brak właściwej rekompensaty za pracę przekraczającą obowiązujące normy czasu 
pracy, 

 nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy,  
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 nie zapewnienie pracownikom odpowiedniego odpoczynku dobowego oraz 
tygodniowego.  

Zarówno w kontrolach kompleksowo zajmujących się zagadnieniem czasu pracy, jak 
i tych, w których powyższa tematyka badana była fragmentarycznie, uchybieniem 
najsurowiej ocenianym przez inspektorów pracy były przypadki nie prowadzenia 
ewidencji czasu pracy lub nieodzwierciedlania w niej rzeczywistego czasu pracy 
pracowników. 
 
 W 2014 r. szczególną uwagą objęto problematykę wypłacania pracownikom 
wynagrodzenia zasadniczego. Wywiązywanie się przez pracodawców z obowiązku 
terminowej wypłaty pensji podlegało sprawdzeniu podczas 680 kontroli, z czego 
w 39 przypadkach stwierdzono niewypłacenie świadczeń pracownikom na kwotę 
blisko 1,2 mln zł. Niezależnie od kontroli prowadzonych w powyższym zakresie OIP 
w Lublinie prowadził działania nadzorcze, w ramach realizacji zadań rocznych, 
których przedmiotem było kompleksowe sprawdzanie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o wypłacaniu wynagrodzeń oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy. 
 

Podczas realizowanych w 2014 r. rutynowych kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń osobną grupę 
kontrolowanych podmiotów stanowiły banki. Kontrole przeprowadzone w powyższym 
zakresie w 19 placówkach bankowych w niewielkim tylko stopniu wykazały 
nieprawidłowości, najczęściej dotyczące uchybień w prowadzeniu ewidencji czasu 
pracy oraz zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu. 
Przyczynę stwierdzonych nieprawidłowości najczęściej stanowiły brak wystarczającej 
wiedzy o obowiązujących przepisach ewentualnie nieumiejętne organizowanie pracy. 
Charakterystyczne jest, iż w kontrolowanych placówkach bankowych nie odnotowano 
ani jednego przypadku nie wypłacenia wynagrodzenia zasadniczego, w jednym 
natomiast stwierdzono opóźnienie w wypłacie. 
 
 W obszarze przestrzegania przepisów dotyczących rodzicielstwa 
przeprowadzono w 2014 r. 58 kontroli, najczęściej stwierdzając podobnie, jak 
w latach ubiegłych, brak wykazów prac wzbronionych kobietom. W pojedynczych 
przypadkach występowały nieprawidłowości polegające na: 

 zatrudnianiu kobiet w ciąży w wymiarze przekraczającym 8 godzin lub porze 
nocnej, 

 zatrudnianiu osób opiekujących się dziećmi do lat 4 w porze nocnej lub poza 
stałym miejscem pracy bez zgody zainteresowanych. 

 
W 2014 r. przeprowadzono 66 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących zatrudniania młodocianych. Najczęściej wykazywane nieprawidłowości 
dotyczyły:  

 nie udzielenia informacji przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku 
zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

 nieprowadzeniem ewidencji pracowników młodocianych, ewidencji czasu pracy 
i ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, 

 braku zaświadczeń lekarskich potwierdzających, iż praca nie zagraża zdrowiu 
młodocianego. 
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Występowały również uchybienia polegające na nie poddawaniu pracowników 
młodocianych wstępnym i okresowym badaniom lekarskim oraz nie opracowaniu 
przez pracodawców wykazu stanowisk i prac dozwolonych pracownikom 
młodocianym w celu odbycia przygotowania zawodowego. 

  
Przestrzeganie przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych 

zweryfikowano w 2014 r. podczas kontroli u 85 pracodawców. Najistotniejszą 
nieprawidłowością stwierdzaną podczas kontroli było nie udzielanie pracownikom 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, 
nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Opisane 
wyżej uchybienie w 23 przypadkach stanowiło przyczynę nałożenia na pracodawcę 
sankcji wykroczeniowych. Kolejnym charakterystycznym uchybieniem było 
nieprawidłowe dzielenie urlopu wypoczynkowego, w sposób który uniemożliwiał 
wykorzystanie wypoczynku obejmującego kolejne co najmniej 14 dni kalendarzowe. 
 
Zadania roczne 
 

Liczba kontroli obejmujących swoim zakresem kompleksowe sprawdzenie 
wypłacania pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 
wyniosła w 2014 r. 361, z czego 236 kontroli przeprowadzonych zostało celem 
rozpatrzenia skarg pracowniczych.  

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w tym obszarze stanowiło 
niewypłacanie wynagrodzenia oraz nieterminowa wypłata wynagrodzeń.  

 
W zależności od charakteru kontroli (inicjowane skargą lub rutynowe), jako 

kolejne,  najczęściej występujące, odnotowywano nieprawidłowości dotyczące:  

 w kontrolach skargowych - niewypłacania ekwiwalentu za urlop, gratyfikacji za 
pracę w godzinach nadliczbowych oraz niewypłacenia lub obniżenia 
wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z tytułu podróży służbowych, 

 w kontrolach rutynowych – niewypłacania ekwiwalentu za pranie i naprawę 
odzieży, za używanie własnej odzieży roboczej oraz wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, a także ekwiwalentu za urlop. 

 W czasie kontroli inspektorzy pracy ujawniali również przypadki:  

 wypłacania wynagrodzenia w wysokości niższej niż aktualne minimalne 
wynagrodzenie za pracę lub wysokości niższej niż określona w umowie o pracę, 

 obniżania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

 obniżania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę 
w porze nocnej. 

 
W 2014 r. przeprowadzono 27 kontroli dotyczących uprawnień pracowników 

tymczasowych obejmując nimi 9 agencji pracy tymczasowej oraz 13 pracodawców 
użytkowników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

 mniej korzystnego traktowania pracowników tymczasowych w zakresie warunków 
pracy i innych warunków zatrudnienia w porównaniu z pracownikami 
zatrudnionymi przez pracodawcę użytkownika, 

 nie przekazywania pracownikom tymczasowym podstawowych informacji 
o powierzanej im pracy w zakresie jej rodzaju, czasu i miejsca wykonywania, 
wymiaru czasu pracy oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy, 
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 nie przekazywania agencjom przez pracodawców użytkowników informacji 
o warunkach wynagradzania na stanowiskach, na których ma zostać powierzona 
praca tymczasowa, 

 powierzanie pracownikom tymczasowym pracy sprzecznej z definicją pracy 
tymczasowej z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

 niezgodności umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą wykonującą pracę 
z charakterem świadczonej pracy. 
 

W podmiotach leczniczych przeprowadzono w 2014 r. 23 kontrole. Działaniami 
nadzorczymi objęto publiczne i niepubliczne placówki, oferujące zarówno 
ambulatoryjne, jak i całodobowe świadczenia zdrowotne. Najczęściej występujące 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach 
leczniczych  dotyczyły: 

 naruszeń przepisów o czasie pracy, w tym w szczególności w zakresie 
ewidencjonowania czasu pracy; 

 nieprawidłowości w treści wewnątrzzakładowych przepisów (regulaminy pracy, 
regulaminy wynagradzania); 

 nieprawidłowości w wypłacie dodatków z tytułu pracy w dniach wolnych 
wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia, niedziele i święta;  

 naruszeń wymogów dotyczących prowadzenia działalności socjalnej 
i wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
 

W ramach realizacji tematu „Kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw 
i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców” inspektorzy pracy przeprowadzili 
28 kontroli. Objęły one łącznie 24.751 dni pracy 268 kierowców. Kontrole wykazały 
że skala naruszeń jest duża, a ich katalog szeroki. Najczęstsze nieprawidłowości 
występowały w obszarze czasu prowadzenia pojazdu i czasu pracy, a obejmowały: 

 niezapewnienie wymaganego odpoczynku dziennego, 

 przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej 
przerwy, 

 nieprzestrzeganie maksymalnego dobowego czasu prowadzenia pojazdu, 

 skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, 

 przekroczenie maksymalnego tygodniowego lub 2-tygodniowego czasu 
prowadzenia pojazdu. 
 

Zadania długofalowe realizowane w latach 2013-2015 
 

W 2014 r. przeprowadzono 141 kontroli, których przedmiotem była ocena 
prawidłowości zawierania z osobami fizycznymi umów cywilnoprawnych. 
W 14 przypadkach kontrole były inicjowane złożeniem skargi.  

 
Ocenie poddano sposób wykonywania pracy 1.455 osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych. W odniesieniu do 142 osób inspektorzy 
zakwestionowali zawarcie umów cywilnoprawnych, kierując do przedsiębiorców 
środki prawne, zobowiązujące ich do potwierdzenia zatrudnienia osób wykonujących 
pracę w ramach stosunku pracy.  
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W następstwie realizacji zaleceń pokontrolnych 93 osobom potwierdzono 
zatrudnienie pracownicze pomimo zawartej uprzednio umowy cywilnoprawnej. 
W przypadku 10 osób inspektorzy pracy skierowali na ich rzecz pozwy do sądu 
o ustalenie istnienia stosunku pracy, przy czym żadna ze spraw nie została 
prawomocnie rozstrzygnięta w 2014 r. Osoby, którym nie potwierdzono umów 
o pracę w następstwie kierowanych przez inspektorów pracy środków prawnych nie 
były zainteresowane podejmowaniem na ich rzecz dalszych działań zmierzających 
do przekształcenia rodzaju umowy łączącej ich z zatrudniającym w postępowaniu 
przed sądem. 
 
 Prawidłowość zawierania z pracownikami umów terminowych stanowiła 
w 2014 r. przedmiot 163 kontroli, z czego w 6 przypadkach były one inicjowane 
skargami osób zatrudnionych. 
 Nieprawidłowość polegająca na zawarciu umowy na czas określony zamiast 
umowy na czas nieokreślony, spośród 1.008 przeanalizowanych umów, dotyczyła 34 
spośród przeanalizowanych 1.008 umów. 
 Dane zebrane podczas kontroli analizowanego zagadnienia ujawniły, iż 
w kontrolowanych podmiotach aż 33% pracowników zatrudnionych było na 
podstawie umów terminowych. Analiza długości czasu, na który umowy zawierano 
wykazała, iż relatywnie wysoki odsetek umów na czas określony – 18%, to te, 
zawierane na okres ponad 3 lat. 
 
Podsumowanie 
 

W związku z ustaleniami kontroli, inspektorzy OIP w Lublinie skierowali 
w 2014 r. do pracodawców: 

 343 decyzji nakazujących wypłatę na rzecz 4.029 pracowników wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w łącznej kwocie 
ponad 7,7 mln zł,  

 9.849 wniosków w wystąpieniach oraz poleceń, zalecających eliminację uchybień 
z zakresu prawnej ochrony pracy. 

Realizując wydane przez inspektorów pracy decyzje płacowe, pracodawcy 
wypłacili 1.951 pracownikom świadczenia pieniężne ze stosunku pracy w łącznej 
kwocie ponad 3 mln zł. 

Natomiast w wyniku realizacji wystąpień, w obszarach, w których 
występowało najwięcej naruszeń, osiągnięto poprawę praworządności w stosunkach 
pracy w ten sposób, iż: 

 dla 12.062 pracowników wypłacone zostały świadczenia pieniężne wynikające ze 
stosunku pracy na kwotę 1.271.905 zł, 

 w blisko 400 zakładach pracy usunięto nieprawidłowości w prowadzeniu 
ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników, 

 55 pracodawców udzieliło 232 pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych. 
 

Analiza dokumentacji pokontrolnej wskazuje, iż niezmiennie od lat największa 
liczba naruszeń przepisów dotyczy albo wprost niewypłacenia wynagrodzenia lub 
innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, albo okoliczności mających 
wpływ na jego wypłatę lub wysokość, tj. czasu pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem ewidencjonowania czasu aktywności pracowników. 
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Najczęściej podnoszoną przez pracodawców przyczyną naruszeń 
dotyczących wypłaty wynagrodzeń jest  brak środków finansowych. W czasie kontroli 
nie jest niestety możliwe bezsporne ustalenie, w jakim stopniu kłopoty finansowe 
wynikają z kryzysu gospodarczego, a w jakim są następstwem nieumiejętnego lub 
ryzykownego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie sposób natomiast nie 
zauważyć, iż w niektórych przypadkach niewypłacanie wynagrodzeń lub 
prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby niemożliwe było bezsporne ustalenie 
wysokości świadczeń przysługujących pracownikom jest wynikiem celowego 
działania nieuczciwych przedsiębiorców. 

Analizując przyczyny naruszeń przepisów o czasie pracy dostrzegalny jest, 
zwłaszcza w grupie małych przedsiębiorstw, brak wystarczającej wiedzy do 
wprowadzenia odpowiednich rozwiązań opartych na obowiązujących przepisach. 
Regulacje dotyczące czasu pracy stanowią na tyle skomplikowaną materię, iż 
korzystanie z wprowadzonych ostatnią nowelizacją kodeksu pracy instrumentów 
pozwalających na elastyczne ukształtowanie czasu pracy w zakładzie pracy, jest dla 
małych przedsiębiorców w znacznym stopniu utrudnione.  

Kolejną grupę najczęściej powtarzających się uchybień stanowiły naruszenia 
dotyczące urlopów wypoczynkowych. Przyczyny nieprzestrzegania przepisów w tym 
zakresie pozostawały głównie w sferze organizacji pracy związanej z minimalizacją 
liczby zatrudnionych osób. Brak możliwości zastąpienia pracownika w czasie jego 
absencji bywał podnoszony przez kontrolowanych przedsiębiorców, jako okoliczność 
wyjaśniająca nieprawidłowości. 
 

2.3. Legalność zatrudnienia  
 

W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie 
przeprowadzili łącznie 1.481 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia. Kontrole przeprowadzono w 1.448 podmiotach w odniesieniu 
do 18.252 osób. 

Podobnie, jak w latach ubiegłych, większość przeprowadzonych kontroli była 
zainicjowana informacjami napływającymi do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Lublinie, w tym anonimowymi. 

Przyjmując za podstawowe kryterium ważkość naruszenia prawa, a dopiero 
w następnej kolejności wielokrotność występowania, do najistotniejszych 
nieprawidłowości występujących w 2014 r. zaliczono:  

 zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacjach świadczenia pracy na zasadzie 
stosunku pracy (15,6% w stosunku do osób objętych kontrolą),  

 nie zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych lub, którym 
powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej (1,56%),  

 nieterminowe zgłaszanie osób do ubezpieczenia społecznego (6,9%), 

 nie powiadomienie przez bezrobotnego Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu 
pracy zarobkowej (8,2%), 

 nie opłacenie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy stwierdzono w (16,2%). 
Ogólna kwota zaległości wyniosła 370.584,00 zł. 

 nieterminowe opłacanie składek (31,7%),  

 brak potwierdzenia na piśmie umów o pracę – (1,8%), 

 zgłaszanie do ZUS niezgodnych ze stanem faktycznym danych mających wpływ 
na wymiar składek na Fundusz Pracy (0,33%). 
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Uwaga. Powyższe dane dotyczą przypadków ujawnionych podczas kontroli. 
Zakłada się, że jest ich znacznie więcej, lecz występujące ograniczenia prawne oraz 
społeczne („zmowa milczenia” - zwłaszcza w odniesieniu do wynagrodzenia 
wypłacanego poza ewidencją, konieczność zarobkowania niezależnie od posiadanej 
umowy lub jej rodzaju, itp.) zmniejszają efektywność działań podejmowanych przez 
inspektorów pracy. 

W roku 2014 r., dzięki prowadzonej działalności nadzorczo-kontrolnej oraz 
prewencyjnej, pierwszy raz od wielu lat ujawniono mniejszą liczbę udziału 
bezrobotnych wśród osób podejmujących pracę z naruszeniem obowiązujących 
przepisów. Zmalał ich udział wśród osób podejmujących pracę w ramach umów 
cywilnoprawnych w okolicznościach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę.  

W odróżnieniu do roku 2012 i 2013 nastąpił widoczny spadek (o 18%) 
bezwzględnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę bez powiadomienia 
właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Zmalała również liczba bezrobotnych, 
którzy podjęli pracę bez potwierdzenia rodzaju i warunków umów o pracę. 
Można przypuszczać, iż ujawnienie podczas kontroli w 2014 r. mniejszej liczby 
bezrobotnych podejmujących pracę bez powiadomienia PUP oraz decydujących się 
na nielegalnie podjęcie zatrudnienia wynika z zakrojonych na wielką skalę akcji 
promocyjnych prowadzonych w latach poprzednich. Zarówno bezrobotni, jak 
i przedsiębiorcy są bardziej świadomi swoich praw i obowiązków.    

Jednym z najbardziej znaczących efektów uzyskanych przez inspektorów 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w zakresie legalności zatrudnienia 
było ograniczenie nieprawidłowości polegającej na nieopłacaniu składek na Fundusz 
Pracy. Potwierdzeniem tego są dane uzyskane w roku sprawozdawczym. Spadła 
liczba osób, za które nie opłacono składek na Fundusz Pracy lub składki opłacono po 
wymaganym terminie, do 16,21% ogólnej liczby osób objętych kontrolami. W roku 
2014 w stosunku do roku 2013 zmniejszyła się kwota nieopłaconych składek na 
Fundusz Pracy o 53.289 zł, odpowiednio do 300.486 zł z 353.775 zł.  
 
Nowe zjawiska i tendencje: 
 

Stwierdzone nieprawidłowości, podobnie jak w latach ubiegłych, w znacznym 
stopniu dotyczą firm małych zatrudniających do 10 pracowników. Podmioty 
powierzające pracę większej liczbie osób są bardziej przygotowane, korzystają 
z pomocy prawnej, mają wyspecjalizowane służby. Ich świadomość prawna jest 
wyższa, a tym samym możliwość popełnienia podstawowych błędów mniejsza. 
W dalszym ciągu najbardziej zagrożonymi branżami są: budownictwo, handel, 
gastronomia, rolnictwo oraz drobne usługi. 

Nieznaczny spadek liczby osób podejmujących pracę bez potwierdzenia na 
piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę lub na podstawie umów cywilnoprawnych 
w okolicznościach, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, świadczy o sytuacji 
obywateli poszukujących pracy i konieczności zarobkowania niemalże za wszelką 
cenę.  

Powierzanie krótkotrwałej pracy, a zwłaszcza, gdy nie występuje obowiązek 
dokumentowania (umowy cywilnoprawne), daje poczucie możliwości poprawienia 
wyniku finansowego prowadzonej działalności bez ujawnienia faktycznie 
ponoszonych kosztów i uzyskiwanych korzyści. W szczególności sprzyja temu 
zawieranie umów o dzieło, często niezależnie od rodzaju i sposobu wykonywania 
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pracy, które nie generują obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i dają 
możliwość uniknięcia opłacania związanych z nim składek. 

Spadek liczby bezrobotnych stwierdzony w 2014 roku, w porównaniu z rokiem 
poprzednim, którzy nie powiadomili właściwego Powiatowego Urzędu Pracy 
o podjęciu pracy zarobkowej, w kontekście spadku liczby bezrobotnych 
podejmujących pracę bez potwierdzonych na piśmie umów o pracę, pozwala 
wnioskować, że liczba bezrobotnych zdecydowanych na nielegalne zatrudnienie 
nadal jest duża. Taki stan rzeczy może wynikać, zarówno z sytuacji osób 
poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy, jak i z traktowania danej pracy, jako 
zajęcia tymczasowego, doraźnie dającego korzyści w postaci nieudokumentowanego 
wynagrodzenia, itp. 

W 2014 r. odnotowaliśmy spadek liczby osób, za które nie opłacono składek 
na Fundusz Pracy, lub za które opłacono je po wymaganym terminie, a także osób 
pracujących bez potwierdzenia umów na piśmie. Obniżenie tych wartości skutkowało  
zmniejszeniem wysokości nieopłaconych składek.  

Podejmowanie pracy „na czarno” - bez potwierdzenia umowy na piśmie 
głównie przez mężczyzn, wynikało w wielu przypadkach z chęci uniknięcia płacenia 
należności wobec innych osób lub instytucji. Zjawisko to często było sygnalizowane 
w firmach budowlanych, w których pracujący mężczyźni nie chcieli umowy, 
a przedsiębiorcy wyrażali na to zgodę. 
 
Przyczyny występowania w/w nieprawidłowości: 
 
 Podstawową, i w znaczącej większości wyłączną, przyczyną występowania 
zjawisk niepożądanych, a w niektórych przypadkach urastających do miana patologii, 
od dłuższego już czasu, są względy ekonomiczne dotyczące poszczególnych 
podmiotów kontrolowanych - trudna sytuacja finansowa. Podobnego zdania są osoby 
kontrolowane, różnimy się natomiast, co do niektórych powodów występowania tego 
zjawiska w poszczególnych podmiotach gospodarczych.  

Uwzględniając ogólną sytuację społeczno-ekonomiczną w kraju dostrzegamy 
także wiele niedostatków w prowadzeniu firm przez przedsiębiorców. Mają one nie 
mniejszy wpływ, jak tzw. „kryzys” na możliwości finansowania podejmowanych przez 
nich przedsięwzięć. Na sytuację ekonomiczną między innymi wpływają: 
-  niedostateczne kwalifikacje,  
-  niedostateczna znajomość prawa, 
-  niedostateczne uwzględnianie dynamiki rynku, 
-  nie wywiązywanie się z zobowiązań wobec kontrahentów.  

Brak środków finansowych na zaspokojenie wszystkich zobowiązań 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od powodu jego 
powstania, skutkuje „ucieczką” do tzw. szarej strefy, a właściwie jej części 
mieszczącej się w zasięgu możliwości danego podmiotu. Do niej należy zaliczyć 
nielegalne zatrudnianie lub powierzanie innej pracy zarobkowej oraz współistniejące 
z tym niezgłaszanie osób do ubezpieczenia społecznego, a także niezgłaszanie lub 
zgłaszanie nieprawdziwych danych mających wpływ na wysokości składek na 
Fundusz Pracy, czego udowodnienie bez udziału osób pracujących w zakładzie 
praktycznie jest bardzo, bardzo trudne - wręcz niemożliwe. W tym miejscu nie 
możemy zapominać o przesłankach wynikających z innych przepisów, chociażby 
z przepisów prawa pracy, a zwłaszcza przepisów bhp (koszt badań lekarskich, 
szkoleń bhp, wyposażenia w odzież i obuwie robocze, itp.).   
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Brak należytej wiedzy z zakresu prawa pracy, co może wynikać z dużej ilości 
przepisów prawa, którym podlega przedsiębiorca, uniemożliwia właściwe 
kształtowanie jakości zatrudnienia w kontekście własnych możliwości finansowych. 
Konsekwencją tego jest rezygnowanie z przestrzegania przepisów – tzw. szeroko 
rozumianej „biurokracji” i świadome „działania na skróty”, czyli w szarej strefie.  

Utrzymująca się „opłacalność’ podejmowania działań w „szarej strefie”, a więc 
zatrudnianie osób bez umów o pracę potwierdzonych na piśmie lub na podstawie 
umów cywilnoprawnych, w celu uniknięcia obciążeń wynikających z zatrudnienia 
pracowników, np. ponoszenia kosztów badań profilaktycznych, szkoleń bhp, składki 
na ubezpieczenie społeczne, podatki, koszty odzieży i obuwia roboczego, dodatki do 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, itp., sprzyja działaniom niezgodnym 
z prawem.  
 Zjawisko pracy „na czarno” w dłuższym okresie dotyka głównie osób nisko 
wykształconych, z trudem radzących sobie w na rynku pracy, często będących pod 
przymusem ekonomicznym (groźba braku zaspokojenia podstawowych potrzeb 
wynikających z życia społecznego). Osoby te są werbowane głównie do prostych 
prac, np. na budowach, w handlu detalicznym, małej gastronomii, rolnictwie.  
Osoby lepiej przygotowane zawodowo, kształcący się lub absolwenci szkół, okres 
pracy „na czarno” traktują, jako stan przejściowy, w niektórych przypadkach 
akceptowany. Mają przekonanie, że po pewnym czasie pozyskują pracę legalną 
u danego pracodawcy lub innego.  
 Wśród w/w grupy osób znajdują się również bezrobotni, którzy świadomi 
korzystania z ubezpieczenia społecznego w ramach posiadanego statusu podejmują 
pracę nieewidencjonowaną, dającą doraźne przychody. 
 Występują również osoby, które nie są zainteresowane zatrudnieniem na 
podstawie umów o pracę zawieranych na piśmie lub w ogóle jakichkolwiek umów 
potwierdzających ich dochody. Do tej grupy podejmujących nielegalną pracę można 
zaliczyć osoby, które z racji swojego statusu, np. studenci, rolnicy, a także osoby 
będące w określonej sytuacji życiowej – np. płacący alimenty. Najłatwiej im jest 
funkcjonować przy pracach sezonowych: w małej gastronomi, handlu detalicznym, 
rolnictwie oraz budownictwie. 
 Nie bez znaczenia jest również lansowanie elastycznych form zatrudnienia, 
jako  panaceum na wszelkie bolączki związane z ponoszeniem kosztów związanych 
z powierzaniem pracy, zarówno pracownikom, jak i osobom wykonujących inną pracę 
zarobkową. W większości przypadków odbywa się to bez należytego prawnego 
przygotowania, lub odwrotnie w poczuciu znakomitej znajomości rzeczy, w celu 
ominięcia „krępujących” przepisów prawa pracy. Metoda ta jest stosowana 
w znacznej większości w podmiotach większych,  organizacyjnie zaawansowanych, 
których służby pracownicze znacznie lepiej znają prawo pracy niż osoby prowadzące 
małe podmioty gospodarcze. 

Elastyczne formy zatrudnienia z reguły są kojarzone z zastępowaniem umów 
o pracę umowami cywilnoprawnymi lub powierzaniem pracy z naruszaniem 
przepisów o czasie pracy - w szczególności w wymiarach wyższych czasu pracy niż 
określone w umowach, przy jednoczesnym rozliczaniu wymiarów wynikających 
z umów, co w konsekwencji rzutuje, np. na prawidłowość naliczania i opłacania 
składek na Fundusz Pracy.  

Zaczynamy obserwować nowe zjawisko, jakim jest powierzanie pracy 
w ramach tzw. praktyk. Podmioty podpisują umowy o praktyki z absolwentami szkół 
lub uczelni. Praca jest w takich przypadkach świadczona bezpłatnie. Jak nas 
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informowano jej celem jest poznawanie pracy na danym stanowisku pracy, 
zdobywanie nowych doświadczeń. Ponieważ dotychczas spotkaliśmy trzy przypadki 
takiej formy powierzenia pracy, dlatego nie była ona poddana szczegółowej analizie.  
 Przyczyną niepowiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy 
zarobkowej przez wielu bezrobotnych był brak umowy na piśmie, którą mogliby 
przedłożyć w urzędzie. Wielu bezrobotnych nie było świadomych możliwości 
powiadomienia urzędu bez koniczności dostarczenia umowy i z tego powodu 
zaniechało tej czynności.   
 Nie bez znaczenia na lokalny rynek pracy, a więc na możliwość pozyskania 
pracy przez osoby mieszkające na danym terenie, jest niedoceniany dotychczas 
udział cudzoziemców wśród osób podejmujących pracę. Ich obecność na rynku 
pracy w sposób znaczący wywołuje obniżenie warunków zatrudnienia poniżej 
standardów wytyczonych przez przepisy prawa pracy.  
 
2) w ocenie pracodawców i przedsiębiorców: 
 

Eksponowaną przez podmioty kontrolowane przyczyną występowania zjawisk 
niepożądanych są względy ekonomiczne dotyczące poszczególnych podmiotów 
kontrolowanych oraz przywoływana ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w kraju, 
określana mianem „kryzys”, a także przepisy dotyczące zamówień publicznych 
premiujących najniższą cenę, powodujące zatrudnianie osób w ramach umów 
cywilnoprawnych lub całkowicie bez umowy.  

Często stosowanym argumentem w tłumaczeniu nielegalnego zatrudnienia lub 
powierzania innej pracy zarobkowej jest wysoki poziom zobowiązań z tytułu 
powierzania pracy zarobkowej. W szczególności wymienia się obowiązkowe składki 
na ubezpieczenia społeczne, podatki, a także koszty związane ze szkoleniami bhp 
i badaniami profilaktycznymi w przypadku odejścia pracownika po kilku dniach pracy. 

Aktualny jest pogląd tych, którzy potrzebują pracowników na krótki okres 
czasu, że koszty generowane w momencie zatrudnienia „zniechęcają” ich do 
normalnego zatrudniania pracowników. Towarzyszy temu obawa, że wstępne koszty 
poniesione w związku z przyjmowaniem pracownika przepadną, jeśli ten w okresie 
bezpośrednio po zatrudnieniu zrezygnuje z pracy.  
 
3) w ocenie osób nielegalnie wykonujących pracę: 
 
 Bezrobotni, którzy podjęli pracę bez powiadomienia właściwego urzędu pracy, 
podobnie jak w latach ubiegłych, w większości przypadków, tłumaczyli ten stan 
rzeczy trudną sytuacją finansową oraz rodzinną. Niektórzy oświadczali, że nie znali 
tego obowiązku. Część natomiast twierdziła, że nie poinformowała urzędu pracy, 
ponieważ nie otrzymała umów o pracę na piśmie, a zarejestrowanie w urzędzie pracy 
gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy bezrobotni tłumaczyli, iż byli 
w urzędzie pracy, jednak pracownik PUP-u nie chciał przyjąć zgłoszenia od osoby 
bezrobotnej bez dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.    
 
Działania wspierające czynności podstawowe 
 
 Prowadzona w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie działalność 
kontrolno-nadzorcza z zakresu legalności zatrudnienia wspierana jest działaniami 
o charakterze informacyjno-prewencyjnym.  
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Przykłady działań podejmowanych w ramach propagowania praworządności 
w zakresie legalności zatrudnienia:  

 
- w dniu 20.03.2014 r. nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia 

uczestniczył w charakterze prelegenta w konferencji na temat „Powierzanie pracy 
cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” Konferencja była 
zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju we współpracy 
z lokalnym samorządem. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele 
Straży Granicznej, PUP w Biłgoraju, ZUS O/Biłgoraj, przedstawiciel Delegatury 
LUW w Zamościu, przedstawiciel Urzędu Skarbowego. W konferencji 
uczestniczyło ok. 35 osób.  

- w dniu 08.09.2014 r. nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia 
przeprowadził zajęcia dla przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Szkolenie 
odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", przy ul. Królewskiej 
w Lublinie. Temat zajęć: „Legalne powierzanie pracy obywatelom Polski 
i cudzoziemcom”. W szkoleniu uczestniczyło ok. 25 przedstawicieli Związku.  

-  w dniu 17.11.2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. 
Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi. W skład zespołu został powołany 
Nadinspektor Pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia. Dodatkowo w zespole 
znaleźli się przedstawiciele takich urzędów jak: Prokuratura Okręgowa, Sąd 
Okręgowy, Komenda Wojewódzka Policji, Urząd ds. Cudzoziemców, instytutu na 
Rzecz Państwa Prawa, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, MOP Biała Podlaska, 
MSW, Centrum Informacji Kryzysowej, Kuratorium Oświaty.   

-  Nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia uczestniczył w Targach Pracy 
w Łukowie zorganizowanych przez tamtejszy Powiatowy Urząd Pracy, we 
współpracy z jednostkami samorządowymi. W targach uczestniczyli, oprócz 
wystawców, głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także osoby 
poszukujące pracy. W ramach Targów NIP wziął udział w szkoleniu dla grupy 
bezrobotnych oraz chętnych odwiedzających Targi, gdzie zaprezentował 
podstawowe zagadnienia prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia. 
W targach uczestniczyło ok. 1.700 osób, udzielono ok. 15 porad. 

-  w miesiącu kwietniu i maju 2014 r. inspektorzy pracy Sekcji Legalności 
Zatrudnienia, pracujący na co dzień w Oddziale w Zamościu, uczestniczyli 
w dwóch spotkaniach z plantatorami z dawnego województwa zamojskiego. 
Spotkania odbyły się w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim z inicjatywy 
Lubelskiej Izby Rolniczej – przedstawicielstwo w Zamościu. W spotkaniach 
uczestniczyło ok. 100 osób. 

-  udział w spotkaniach grup aktywizacji zawodowej bezrobotnych zorganizowanych 
przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie.  W ramach tych spotkań nadinspektor pracy 
Sekcji Legalności Zatrudnienia omawiał podstawowe zagadnienia prawnej 
ochrony stosunku pracy, obowiązki bezrobotnych wynikające z podjęcia pracy, 
a także podstawowe przepisy dotyczące agencji zatrudnienia, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy tymczasowej. Łącznie w spotkaniach udział wzięło ok. 30 
osób. 
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Współpraca z wybranymi organami 
  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie dużą wagę przywiązuje do 
utrzymywania właściwej współpracy z urzędami działającymi w sferze właściwości 
rzeczowej Państwowej Inspekcji Pracy. Z naszego punktu widzenia współpraca 
układa się bardzo dobrze z uwagi na poszanowanie posiadanych uprawnień 
i gotowość do podejmowania działań wzajemnie się uzupełniających. Przykłady: 
-  w miesiącach maj i lipiec 2014 r. inspektorzy pracy wspólnie z Funkcjonariuszami 

Straży Granicznej, pracownikami Urzędu Skarbowego oraz Straży Miejskiej 
w Lublinie kontrolowali przestrzeganie przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia na stoiska Bazaru, przy ul. Ruskiej w Lubinie. Kontrolami objęto, 
zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców, głównie obywateli Bułgarii.  

-  na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzonych w roku 
2014 skierowano do właściwych Starostów 34 pisma informujące o stwierdzonych 
nieprawidłowościach. Pisma informowały o nielegalnym wykonywaniu pracy 
zarobkowej przez bezrobotnych, oraz nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy 
przez przedsiębiorców.  

-  w wyniku czynności kontrolnych skierowano do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 85 pism informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach, tj. nie 
zgłaszaniu osób wykonujących pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, 
zaległościach w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz 
Pracy.  

-  w 2014 r. przekazano Policji dwie sprawy zgodnie z właściwością. Dotyczyły one  
prowadzenia działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji gospodarczej. 
Ponadto w marcu i listopadzie 2014 r. przeprowadzono kontrole wspólnie 
z Policją. Pierwsza na wniosek OIP Lublin, gdzie funkcjonariusze Policji 
występowali tylko jako asysta, natomiast druga została zrealizowana z inicjatywy 
Policji. W tej kontroli brali udział także funkcjonariusze Straży Granicznej, Urzędu 
Skarbowego i Sanepidu.      
Ponadto Policja dwukrotnie udzieliła skutecznego wsparcia inspektorom pracy, 
bez którego nie byliby w stanie ustalić danych osobowych osób pracujących 
w miejscu kontroli oraz odebrać od nich stosownych oświadczeń.  

-  w 2014 roku Urzędy Skarbowe, podobnie jak w latach ubiegłych, głównie 
przekazywały nam anonimowe pisma osób zgłaszających do nich wykonywanie 
pracy przez osoby w określonych podmiotach bez umów o pracę („na czarno”). Na 
podstawie informacji przekazanych przez Urzędy Skarbowe przeprowadzono 21 
kontroli. Inspektorzy pracy skierowali do Urzędów Skarbowych 22 pisma 
informujące o wynikach kontroli oraz 7 powiadomień dotyczących spraw 
podatkowych.  

 
Działania niepożądane 
 
 Podczas realizowania czynności podstawowych – kontrolno-nadzorczych – 
inspektorzy pracy narażeni są na różne negatywne reakcje ze strony podmiotów 
kontrolowanych. Z uwagi na specyfikę prowadzonych działań (dotyczy głównie osób) 
w największym stopniu dotyczy to inspektorów pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia. 
   W związku z prowadzonymi w roku 2014 czynnościami skierowano 
do prokuratury: 8 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, głównie z art. 218 § 1 
i art. 225 § 2 Kodeksu Karnego.   
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W 2014 roku zanotowano 1 przypadek utrudnienia prowadzenia kontroli 
legalności zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, które skutkowały 
skierowaniem do Prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
polegającego na utrudnianiu lub udaremnieniu czynności organom kontroli. Kontrola 
prowadzona była wspólnie ze Strażą Graniczną dotyczyła zarówno cudzoziemców, 
jak i obywateli polskich.  
 W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie nie 
stwierdzili przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa złośliwego lub 
uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz przypadków nasuwających 
podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu 
ludźmi.  
 
Efekty działań kontrolnych 
 

W zakresie podstawowych zagadnień badanych w ramach kontroli legalności 
zatrudnienia w trakcie kontroli uzyskano efekty przedstawione w poniższej tabeli. 

 
Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem 259 X 

2 2a – potwierdzenie na piśmie rodzaju  
i warunków zawartej z pracownikiem umowy  
o pracę 

125 X 

2b – zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie 
zawarcia stosunku pracy) w miejsce umowy 
cywilnoprawnej – na podstawie art. 22 § 1 Kp. 

47 X 

2c – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 173 X 

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1115 158475 

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie 
społeczne 

83 53313 

5 Ogółem X 211.788.00 

 

Podsumowanie i wnioski 
 

Analiza wyników kontroli pokazuje, że w dalszym ciągu należy kontynuować 
egzekwowanie obowiązku zawierania w uzasadnionych przypadkach umów o pracę, 
w szczególności tam, gdzie zawierane są umowy cywilnoprawne w okolicznościach 
istnienia stosunku pracy. Działania takie zyskują coraz większą akceptację 
społeczną, jako działania zmierzające do poprawy warunków życia obywateli oraz 
gwarantujące środki niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu emerytalno-
rentowego.  

Podejmując działania, o których mowa wyżej nie można zapomnieć 
o konsekwentnym kontynuowaniu działań wdrażających praworządność wśród 
bezrobotnych, którzy podejmując zatrudnienie lub inną pracę zarobkową nie 
powiadamiają o tym fakcie urzędów pracy.  

Skuteczność naszej pracy jest uzależniona od wyposażenia organów 
kontrolnych, w należyte uprawnienia, dostosowane do stawianych im zadań. 
Doświadczenia zgromadzone podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2009-
2014 pozwalają wyrażać pogląd, że uprawnienia dane inspektorom pracy, 
w kontekście spodziewanych efektów pracy, nie w pełni są dostosowane do realiów 
kontroli legalności zatrudnienia. W dalszym ciągu występuje bowiem: 
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 ograniczenie lub brak możliwości prowadzenia kontroli legalności wykonywania 
pracy na rzecz podmiotu o nieustalonym statusie prawnym wynikający z aktualnie 
prezentowanej interpretacji przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,  

 obowiązek doręczenia upoważnienia do kontroli,  

 zaliczanie kontroli legalności zatrudnienia oraz powierzania innej pracy 
zarobkowej do kontroli działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej. 

 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy pomimo tego, że gwarantuje 
inspektorom pracy szereg uprawnień w zakresie prowadzenia kontroli, to jednak, 
w ocenie wielu środowisk, nie określa jednoznacznie oraz z należytą przejrzystością 
możliwości prowadzenia czynności kontrolnych związanych z fazą wstępną kontroli 
podmiotów, co do których nie ma możliwości wcześniejszego ustalenia czy 
mieszczą się we właściwości organów Państwowej Inspekcji Pracy, czy też nie, tzn. 
czy są pracodawcami lub przedsiębiorcami, na rzecz których świadczona jest praca.  
 Wyniki osiągnięte w roku 2014 pozwalają sformułować tezę, że mimo 
dostrzeganych trudności możliwe jest podejmowanie skutecznych działań 
minimalizujących występowanie zjawisk niepożądanych w szeroko rozumianej sferze 
rynku pracy. Ich osiąganiu sprzyja stosowanie różnorodnych form oddziaływania, nie 
tylko poprzez kontrole i nadzór, ale również przez aktywne propagowanie zachowań 
zgodnych z prawem, rozpowszechnianie informacji na tematy nas interesujące 
w sposób gwarantujący ich dotarcie do adresatów. Oceniając jakość podejmowanych 
działań, w kontekście uzyskanych konkretnych efektów, nie można zapomnieć o ich 
oddziaływaniu ogólnym, tworzącym właściwą atmosferę towarzyszącą działaniom 
inspektorów pracy. Dużą dodatkową rolę odgrywają prowadzone postepowania 
w sprawach o wykroczenia związane z szeroko rozumiana legalnością zatrudnienia 
lub powierzanie innej pracy zarobkowej. Nie zawsze ze skutkiem nas 
satysfakcjonującym. Niemniej jednak pozwalają one na prezentowanie właściwego 
pojmowania niektórych relacji prawnych zachodzących między powierzającym pracę, 
a osobą ją wykonującą.  
 
Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców 

W roku 2014 na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie 
inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 120 kontroli dotyczących legalności 
powierzania pracy cudzoziemcom, w 120 podmiotach gospodarczych. Kontrolami 
objęto 548 cudzoziemców, tj. o 210 cudzoziemców więcej niż w roku 2013. 
Nielegalnie wykonywało pracę 33  cudzoziemców.   

Porównując wprost uzyskane efekty z uzyskanymi w roku ubiegłym, bez 
odniesienia do ogólnej liczby osób objętych kontrolą, zauważamy wzrost, w stosunku 
do ubiegłego roku sprawozdawczego, bezwzględnej liczby cudzoziemców nielegalnie 
wykonujących pracę o 10 osób. Odnosząc uzyskane wyniki do liczby osób objętych 
kontrolą stwierdzono, że skala problemu utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Około 
6% cudzoziemców wykonywało pracę nielegalnie, zarówno w roku 2014, jak i 2013.  

Podczas kontroli stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których w szczególności zaliczyć należy: 
-  brak wymaganego zezwolenia na pracę – stwierdzono w 19 przypadkach na 201  

poddanych kontroli cudzoziemców,  



51 

 

- nie zawarcie umów w formie pisemnej stwierdzono w 13 przypadkach na 329  
objętych badaniem, w tym: 

-   brak umów o pracę – 13 przypadków na 254 kontrolowanych, 
- nie zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego – 11  cudzoziemców, na 441  

badanych, nie zostało zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, natomiast 18  
zgłoszono po wymaganym terminie, 

- wykonywanie pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone 
w zezwoleniu – 1  przypadek na 182 badane, 

- nie uwzględnienie w umowie zawartej z cudzoziemcem warunków określonych we 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, dotyczących wysokości wynagrodzenia, 
stwierdzono w odniesieniu do 2  cudzoziemców, na 170 objętych badaniem, 

-  wykonywanie pracy przez cudzoziemców nielegalnie przebywających na 
terytorium RP – 10 przypadków. 

Najczęściej nielegalnie zatrudnionymi lub wykonującymi pracę cudzoziemcami 
byli obywatele Ukrainy – 32 osoby. Dodatkowo wystąpił jednym przypadek dotyczący 
obywatela Syrii.  

W ocenie inspektorów pracy przyczynami występujących w/w naruszeń są: 

 niedostateczna znajomość lub brak znajomości obowiązujących w tym zakresie 
regulacji prawnych, 

 aktualnie obowiązujące regulacje prawne są zbyt złożone i niejednoznaczne, 
procedura legalnego zatrudnienia jest zbyt czasochłonna i kosztowna, 

 maksymalizacja zysków przez przedsiębiorców, która prowadzi z kolei do 
korzystania z nielegalnej i przez to o wiele tańszej siły roboczej cudzoziemców. 

            Należy zauważyć, iż zdecydowaną większość nieprawidłowości stwierdzono 
w podmiotach małych, zatrudniających do 9 osób. Wynika to prawdopodobnie z tego, 
że  nieprawidłowości w zatrudnieniu cudzoziemców mało zauważalne na tle ogólnych 
warunków zatrudnienia. Inaczej sytuacja może wyglądać w zakładach dużych 
o rozbudowanej strukturze zatrudnienia. Nie bez znaczenia, w przypadku małych 
firm, jest mniejsza świadomość prawna, wynikająca często z braku służb kadrowych 
i prawnych lub ograniczonego do nich dostępu.  

Korzyści ekonomiczne były również głównym bodźcem dla cudzoziemców 
podejmujących pracę w Polsce. Mieli nadzieję osiągnąć wynagrodzenie wyższe od 
tego, jakie otrzymaliby za pracę we własnym kraju. Część cudzoziemców podejmując 
pracę w naszym województwie, głównie obywateli Ukrainy, nie była zainteresowana 
podjęciem legalnej pracy, gdyż byli nastawieni wyłącznie na osiąganie doraźnego 
dochodu, nawet poprzez wydłużenie czasu przeznaczonego na pracę z uwagi na 
stosunkowo krótki okres możliwości zarobkowania. Takim praktykom sprzyja 
wykorzystywanie uproszczonych procedur pozyskiwanie wiz umożliwiających pracę 
w naszym kraju w oparciu o oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy 
cudzoziemcowi wystawiane przez podmioty, które wskazują w nich siebie, jako 
podmiot powierzający pracę, z założeniem, że faktycznie praca może być 
świadczona na rzecz różnych podmiotów. Taką praktykę stosują niektóre podmioty 
posiadające status agencji zatrudnienia.  

Cudzoziemcy odnośnie świadczenia pracy na rzecz podmiotu innego niż ten, 
który wystawił i zarejestrował oświadczenie, najczęściej tłumaczyli to brakiem wiedzy 
w tym zakresie.  
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W zdecydowanej większości inicjatorami nielegalnego zatrudnienia są 
pracodawcy lub przedsiębiorcy, którzy traktują często cudzoziemców, jako tanią siłę 
roboczą, która w dodatku ma bardzo małą świadomość obowiązujących regulacji 
prawnych. 

W 2014 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, liczba cudzoziemców, dla których 
zarejestrowano oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcom utrzymywała się na wysokim poziomie. Oświadczenia nadal są 
sposobem szybkiego uzyskania wizy, umożliwiającym swobodne przekraczanie 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym Unii Europejskiej. Obcokrajowcy 
wjeżdżający w dobrej wierze na teren naszego kraju często nie mają 
zagwarantowanego zatrudnienia lub możliwości wykonywania innej pracy 
zarobkowej „przyrzeczonej” w oświadczeniu. Wskutek powyższego cudzoziemcy, 
którym nie udało się opuścić naszego kraju z powodu braku środków finansowych, 
lub posiadający ważne wizy i nie mający pracy w podmiotach, w których winni ją 
świadczyć, szukają niekoniecznie legalnej pracy u innych pracodawców.  

W związku z obserwowanym wykorzystywaniem obowiązujących przepisów 
oraz sposobu ich stosowania przez niektóre podmioty funkcjonujące na terenie 
województwa lubelskiego zauważalne jest nieproporcjonalne, w naszej ocenie 
nieuzasadnione, zróżnicowanie ilości rejestrowanych oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcom w poszczególnych Powiatowych Urzędach Pracy. 
Wartości wahają się od kilku do kilkuset oświadczeń.  

W/w powody są wystarczającym uzasadnieniem do stworzenia warunków 
bardziej racjonalnego „gospodarowania” oświadczeniami, między innymi poprzez 
stworzenie jednoznacznego katalogu warunków odmowy ich rejestracji.  

Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za deklarowane w oświadczeniach dane 
dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom na określonych stanowiskach lub 
określonej pracy, na podstawie nazwanej umowy, we wskazanym okresie czasu, 
sprzyja działalności, której zbyt łatwo można nadać pozory działania zgodnego 
z prawem. Wyżej przedstawione zjawiska zaobserwowano w agencjach zatrudnienia, 
tj. podmiotach specjalizujących się w stosowaniu ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz posiadających elementarną (wystarczającą) wiedzę 
o zasadach funkcjonowania systemu państwowego nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów mających do nich zastosowanie, aby móc wykorzystywać uproszczone 
procedury wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919) niezgodnie 
z celem, dla którego zostały stworzone.  

 
Kontrole przeprowadzone w 2014 r. w siedmiu firmach, które zarejestrowały 

w tym roku kilkaset oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom  
ukazały skalę problemu. Wystawiono oświadczenia, celem uzyskania przez 
cudzoziemców wiz uprawniających do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z jednoczesnym brakiem możliwości ich zatrudnienia lub powierzenia im innej pracy 
zarobkowej przez przedsiębiorcę wystawiającego oświadczenia. Od strony formalno- 
dokumentacyjnej nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast skala podejmowanych 
działań budzi solidne wątpliwości co do intencji stwierdzonego postępowania. 
W większości były to podmioty prowadzące działalność, jako agencje zatrudnienia.  
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Dostrzegając problemy w stosowaniu aktualnie obowiązujących przepisów 
sugerujemy określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju 
zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie 
regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Opracowanie tego planu na bazie 
prowadzonych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy analiz rynku pracy i badanie popytu 
na pracę, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
w udostępnianiu rynku pracy, pozwoliłoby racjonalnie dopuszczać cudzoziemców do 
lokalnego rynku pracy, z korzyścią dla wszystkich uczestników rynku pracy – 
pracodawców i pracobiorców.  

Należy zwrócić uwagę, że dalszy brak ograniczania nieuzasadnionego 
rejestrowania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom skutkować 
może, jeśli jeszcze nie występuje, przejęciem tej dziedziny działalności gospodarczej 
przez zorganizowane grupy przestępcze, których celem będzie umożliwianie 
znacznej liczbie cudzoziemców przekraczanie granicy UE wbrew deklarowanym 
charakterom pobytu. Może to stanowić realne zagrożenie dla urzędników. Zwłaszcza 
tych bezpośrednio obsługujących klientów w Powiatowych Urzędach Pracy, 
a w dalszej kolejności kontrolujących przestrzeganie prawa dotyczącego 
wykonywania pracy przez cudzoziemców – Inspektorów Pracy, Funkcjonariuszy SG.   
 
Przestępstwa dotyczące naruszania praw pracowniczych oraz przypadki 
nasuwające podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub 
przestępstwa handlu ludźmi 
 
     Inspektorzy pracy w 2014 r. podjęli czynności kontrolne w zakresie 
obejmującym przestrzeganie przepisów prawnej ochrony pracy, w tym bhp oraz 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w podmiocie gospodarczym 
prowadzącym działalność gastronomiczną (restauracje). Czynności podjęto po 
otrzymaniu zawiadomień o rażącym naruszeniu przepisów. Jedno zawiadomienie 
wpłynęło z Placówki Straży Granicznej w Lublinie dotyczące świadczenia pracy przez 
dwóch obywateli Ukrainy, drugie od osoby wykonującej pracę na rzecz 
kontrolowanego podmiotu. Z dokumentów tych wynikało, że dopuszczono się wobec 
cudzoziemców następujących czynów: 
1) w stosunku do pierwszego cudzoziemca - odebranie paszportu i nie wypłacenie 

wynagrodzenia, nielegalne zatrudnienie i nielegalny pobyt na terytorium RP, 
2) drugi cudzoziemiec - nie wypłacenie wynagrodzenia, nie potwierdzenie warunków 

zatrudnienia na piśmie.  
        Na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego inspektor pracy 
zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Rykach o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu karnego przez kontrolowanego 
przedsiębiorcę. Prokuratura Rejonowa w Rykach zawiadomiła OIP w Lublinie, że 
w dniu 11.12.2014 r. został przesłany do Sądu Rejonowego w Puławach VII 
Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rykach akt oskarżenia o popełnieniu 
przestępstwa z art. 225 § 2 kk w zw. z art.12 kk. 
Współpraca z innymi organami 
 
 Podsumowując rok 2014 należy stwierdzić, że współpraca z organami 
działającymi w sferze aktywności cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej układała się więcej niż poprawnie. W szczególności dotyczyła ona działań 
podejmowanych w porozumieniu lub wspólnie ze Strażą Graniczną oraz 
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Powiatowymi Urzędami Pracy. Nie bez znaczenia były również kontakty 
utrzymywane z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz Wojewódzkim Urzędem 
Pracy w zakresie wymiany informacji dotyczących pracy cudzoziemców w Polsce. 

Przykłady współpracy: 
1.  W miesiącach maj i lipiec 2014 r. inspektorzy pracy wspólnie z Funkcjonariuszami 

Straży Granicznej, pracownikami Urzędu Skarbowego oraz Straży Miejskiej 
w Lublinie kontrolowali przestrzeganie przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia na stoiskach Bazaru, przy ul. Ruskiej w Lublinie. Kontrolami objęto 
zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców, głównie obywateli Bułgarii.  

 W trakcie kontroli stwierdzono, że w większości badanych przypadków Bułgarzy 
świadczyli pracę na podstawie umów o pracę zawartych od pierwszego dnia 
danego miesiąca. Nie byli zgłaszani do ubezpieczenia społecznego oraz nie 
odbywali szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich. Braki uzupełniali 
w trakcie kontroli.  

 W jednym przypadku obywatelka Ukrainy prowadząca działalność handlową 
odmówiła inspektorowi pracy okazania dokumentu tożsamości oraz udzielenia 
wyjaśnień. W tym czasie osoba pracująca na jej stoisku pakowała obuwie do 
pudełek kartonowych, a następnie oddaliła się ze stoiska. Wszystko działo się przy 
głośnych komentarzach znajomego Ukrainki (obywatela Polski), a następnie osób 
stojących w kolejce. W związku zaistniałą sytuacją inspektor pracy wezwał Policję. 
W międzyczasie nadszedł patrol Straży Miejskiej, który udzielił wsparcia 
inspektorowi pracy, co skutkowało wylegitymowaniem obywatelki Ukrainy. 
Podczas kontroli, pomimo trudności (brak skutecznego kontaktu, niestawianie się 
lub przybywanie w ustalonym terminie w towarzystwie w/w Polaka i jego matki, 
którzy zakłócali przebieg kontroli) ustalono, że przedsiębiorca powierzał pracę 
trzem obywatelkom Polski bez potwierdzenia rodzaju i warunków umów o pracę. 
Z uwagi na tę okoliczność w stosunku do tej osoby zastosowano postępowanie 
mandatowe i wymierzono karę grzywny w wysokości 2.000 zł. Dwie Polki 
świadczące pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu były zarejestrowane, jako 
bezrobotne i nie powiadomiły Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie o podjęciu 
zatrudnienia. Jedna została ukarana mandatem w wysokości 500 zł, a w stosunku 
do drugiej skierowano do sądu wniosek o ukaranie. Do pracodawcy wystąpiono 
o potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umów o pracę trzem pracującym 
kobietom.   

 W kontrolach przeprowadzonych w dniu 23.07.2014 r. uczestniczyło 6 inspektorów 
pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia oraz jeden podinspektor. Czynnościami 
sprawdzającymi objęto 18 podmiotów, z czego 8 podlegało kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy. W akcji, oprócz inspektorów pracy uczestniczyło 10 pracowników 
UKS, 5 Funkcjonariuszy SG, 3 patrole Straży Miejskiej. 

2. W marcu 2014 r. nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia uczestniczył 
w charakterze prelegenta w konferencji na temat „Powierzanie pracy 
cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” Konferencja była 
zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju we współpracy 
z lokalnym samorządem. Uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele 
Straży Granicznej, PUP w Biłgoraju, ZUS O/Biłgoraj, przedstawiciel Delegatury 
LUW w Zamościu, przedstawiciel Urzędu Skarbowego.  

3. We wrześniu 2014 r. nadinspektor pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia 
przeprowadził zajęcia dla przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Szkolenie 
odbyło się w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", przy ul. Królewskiej 
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w Lublinie. Temat zajęć: "Legalne powierzanie pracy obywatelom Polski 
i cudzoziemcom". W szkoleniu uczestniczyło ok. 25 przedstawicieli Związku.  

4. W dniu 17.11.2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. 
Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi. W skład zespołu został powołany nadinspektor 
pracy Sekcji Legalności Zatrudnienia. Dodatkowo w zespole znaleźli się 
przedstawiciele takich urzędów jak: Prokuratura Okręgowa, Sąd Okręgowy, 
Komenda Wojewódzka Policji, Urząd ds. Cudzoziemców, instytutu na Rzecz 
Państwa Prawa, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadbużańskiego Oddziału 
Straży Granicznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, MOP Biała Podlaska, MSW, 
Centrum Informacji Kryzysowej, Kuratorium Oświaty. 

 
Efekty działań kontrolnych 
 

Wyszczególnienie Ilość Wartość 

1. 
Zawarcie z cudzoziemcem  umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej w wymaganej formie (pisemnej)   

15 X 

2. 
Zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej 
- na podstawie art. 22 Kp 

2  

3. Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego  12 X 

4. Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 1 360 

5. Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 4 560 

6. Opłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 

7. Ogółem X 920 

 

Podsumowanie i wnioski 
 

Porównując najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone w roku 2014, 
z danymi z roku 2013 stwierdzamy, że większość  parametrów  dotyczących 
legalności zatrudnienia cudzoziemców utrzymało się na zbliżonym poziomie.  

Dla lepszego oglądu sytuacji porównano dane zgromadzone w 2014 roku 
z wynikami z lat 2009-2014, co obrazuje poniższe zestawienie wyników.  
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2010

2009 29,80% 17,85% 13,33% 23,39% 0,81% 26,41%

2010 41,81% 27,42% 24,42% 35,36% 16,86% 3,88%

2011 11,10% 6,10% 2,80% 17,00% 1,50% 1,00%

2012 20,69% 5,66% 2,43% 16,70% 25,00% 11,11%

2013 8,05% 3,36% 3,72% 0% 1,78% 3,64%

2014 9,45% 3,95% 5,11% 0% 2,49% 1,17%
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1- brak zezwolenia na pracę, 3 - brak wymaganych umów na pismie, 4 - brak umów o pracę, 5 - brak umów 
cywilnoprawnych, 7 - niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 9 - nieuwzględnienie w umowach warunków 

zawartych we wnioskach.

Zestawienie podst. nieprawidłowości w latach 2009-2014 

 

Analiza zgromadzonych danych upoważnia do stwierdzenia, że najwięcej 
nieprawidłowości i problemów w kontroli przestrzegania przepisów z zakresu 
legalności zatrudnienia cudzoziemców w dalszym ciągu dostarczają osoby 
podejmujących pracę w RP na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom  rejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. 
Łatwość wystawiania oświadczeń stwarza możliwości nadużyć, a niekiedy wręcz 
inspiruje patologiczne zachowania. 

W 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych 
zostało 26.275  takich oświadczeń (wzrost o 45% w stosunku do 2013 r.). W tym 
samym okresie Lubelski Urząd Wojewódzki wydał 1.380 zezwoleń na pracę, 
co stanowi tylko 4,50% osób, które mogły podjąć legalnie pracę na terenie woj. 
lubelskiego. 95,50% stanowiły więc osoby mogące teoretycznie podjąć pracę 
w podmiotach, które zarejestrowały oświadczenia w urzędach pracy naszego 
województwa.  

Najliczniejszą grupę cudzoziemców podejmujących pracę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły osoby narodowości ukraińskiej.  

Na podstawie danych uzyskanych z WUP w Lubinie ustalono, że 
5 Powiatowych Urzędów Pracy wyróżniło się znacznymi ilościami rejestrowanych 
oświadczeń, łącznie 21.301 – 81,07%  ogólnej liczby zarejestrowanych oświadczeń. 
Należą do nich:  
-  PUP w Opolu Lubelskim – 6.478 oświadczeń. Oświadczenia zarejestrowały osoby 

fizyczne, w tym rolnicy, w szczególności sadownicy i plantatorzy. 
-  PUP w Kraśniku – 5.847 oświadczeń, z czego 873 oświadczeń zarejestrowało 

pięć funkcjonujących na tym terenie agencji zatrudnienia,  
-  PUP w Puławach – 3.447 oświadczeń. Oświadczenia zarejestrowały osoby 

fizyczne, w tym rolnicy, w szczególności sadownicy i plantatorzy. 
-  MUP w Lublinie  - 3.349 oświadczeń, z czego 1518 oświadczeń zarejestrowały  

dwa podmioty, agencje zatrudnienia, 
-  PUP w Lublinie – 2.180  oświadczeń, z czego 617 oświadczeń zarejestrowały dwa 

podmioty gospodarcze.  
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Dla porównania w pozostałych 16 PUP zarejestrowano 4.974  oświadczenia, 
co daje 18,93% ogólnej liczby zarejestrowanych w województwie lubelskim 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. 

Pomimo pogorszenia się parametrów  dotyczących legalności zatrudnienia 
utrzymano je na zbliżonym do roku ubiegłego poziomie. Jest to wynik 
systematycznego poprawiania się współdziałania wszystkich urzędów działających 
w sferze rynku pracy, w szczególności Powiatowych Urzędów Pracy, Straży 
Granicznej, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy.  

W toku prowadzonych kontroli przez inspektorów pracy stwierdzono, że do 
najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas 
ich  zatrudnienia niezwłocznie po przyjeździe do Polski (bez dopełnienia obowiązku 
rejestracji oświadczeń oraz bez potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia). 
Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym sankcji 
wiążących się z nielegalnym zatrudnieniem powodują, że osoby te łamiąc 
postanowienia zezwolenia na pracę lub korzystając z oświadczeń wydanych przez 
innego pracodawcę niż obecny, w sposób mniej lub bardziej świadomy, narażają się 
na negatywne konsekwencje. 
                 
 

III. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA  
 

1. Udzielanie porad prawnych  
 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie 
(oddziały: w Zamościu, Białej Podlaskiej i Chełmie) udzielono 24.759 porad 
prawnych tematycznie obejmujących 26.384 przedmioty. Porady były udzielane, 
zarówno na rzecz pracowników, jak też pracodawców, związków zawodowych, 
a także osób bezrobotnych, emerytów, rencistów i wreszcie osób prowadzących 
własną działalność gospodarczą.  

Poniższa tabela obrazuje liczbę porad w ostatnich 4 latach, jak również 
zmiany, które nastąpiły w zakresie formy udzielonych porad.  

 
Dane liczbowe obrazujące ilość udzielanych porad ze względu na formę: 

 
 

Forma 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 

E-mail 295 341 387 241 

Pisemna 432 259 234 203 

Telefoniczna 12910 16545 19000 19371 

Osobista 7450 5214 4175 4944 

Suma 21 087                 22 359 23 796 24 759 

 
 
 Zaskakująco, w roku sprawozdawczym, odnotowano spadek liczby porad 
udzielanych drogą elektroniczną. Trwający od kilku lat wzrost liczby zapytań 
mailowych został zatrzymany na rzecz większej, aniżeli w roku ubiegłym, liczby 
porad udzielonych bezpośrednio przez pracowników Inspektoratu Pracy. 
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Należy wnioskować, iż o ile prostota i wygoda w złożeniu zapytania za 
pośrednictwem internetu przemawia za skorzystaniem z tego sposobu komunikacji 
z urzędem, to przewaga porad uzyskiwanych w bezpośredniej rozmowie 
z konsultantem polega na możliwości zadawania dodatkowych pytań, 
uszczegółowiania zgłaszanych zagadnień prawnych, a tym samym stwarza warunki 
do udzielenia pytającemu pełniejszych informacji odnośnie interesujących go 
tematów. Powyższa okoliczność mogła stanowić przyczynę większego 
zainteresowania poradami bezpośrednimi. 

Nie bez znaczenia dla wyboru formy uzyskania porady prawnej ma również 
czas oczekiwania na odpowiedź. Podczas, gdy w przypadku porad ustnych 
(w siedzibie urzędu lub telefonicznie) odpowiedź jest udzielana na bieżąco, 
uzyskanie odpowiedzi pisemnej zwykle wiąże się z koniecznością kilkudniowego 
oczekiwania. W związku z ostatnim aspektem warto jednakże zauważyć, iż zapytania 
pisemne lub elektroniczne zwykle dotyczą bardziej skomplikowanych stanów 
faktycznych i problemów, rozstrzygnięcie których wymaga większego nakładu pracy 
przez osobę udzielającą odpowiedzi. 
 Rok 2014 przyniósł kolejny wzrost liczby porad prawnych udzielanych 
telefonicznie. Powyższa okoliczność potwierdza słuszność rozwiązania przyjętego 
w połowie 2012 r., polegającego na zainstalowaniu w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Lublinie systemu infolinii. Porównanie ilości porad telefonicznych z roku 
2011 (kiedy były one udzielane za pośrednictwem telefonów stacjonarnych 
funkcjonujących w Okręgowym Inspektoracie Pracy oraz Oddziałach) do liczby porad 
w 2014 r. wykazuje wzrost efektywności urzędu w tym zakresie o ponad 50%.   
 Niezmienna od lat pozostaje struktura tematyczna udzielanych porad 
prawnych. W roku 2014 najwięcej pytań kierowanych do Inspektoratu Pracy 
dotyczyło przede wszystkim zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, w tym 
przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów oraz poprawności wypełniania 
świadectw pracy, jak również możliwości i sposobu składania odwołań do sądów 
pracy.  

Drugą grupą problemów stanowiły wątpliwości związane ze sposobem 
naliczania wynagrodzenia oraz postępowaniem w razie nie wypłacenia 
wynagrodzenia oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy przez 
pracodawcę. Znaczna część pytań dotyczyła również zagadnień związanych 
z uprawnieniami rodzicielskimi oraz urlopami wypoczynkowymi.  

Poniższe zestawienie obrazuje tematyczny i ilościowy przekrój pytań 
najczęściej kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w 2014 r.: 
• stosunek pracy – 9.289, 
• wynagrodzenia i inne świadczenia – 3.761, 
• czas pracy – 2.636, 
• urlopy wypoczynkowe – 2.465, 
• uprawnienia związane z rodzicielstwem – 2.116, 
• wypadki przy pracy – 464, 
• warunki pracy – 1.167. 
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2. Prewencja i promocja  
 

Działania prewencyjne wspierające działalność kontrolną w roku 2014 
 
1. Kampania informacyjno-prewencyjna „Zanim podejmiesz pracę”  
 

Celem kampanii w 2014 roku było upowszechnianie wiedzy o obowiązujących 
przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, specyfice zatrudnienia pracowniczego 
w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, umowach terminowych. Tematyka 
kampanii informacyjno-promocyjnej obejmowała także zagadnienia legalności 
zatrudnienia cudzoziemców. Działania w ramach kampanii polegały na: 

 dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się 
do podjęcia pracy,  

 informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego 
w zakresie przysługujących praw i obowiązków, a także warunków ubezpieczenia 
społecznego, 

 podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się 
do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących 
zatrudniania. 

Kampania skierowana była do uczniów, studentów, pracodawców, 
pracowników i osób pracujących, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz 
ogółu społeczeństwa. 

Działania podejmowane w obszarze kampanii to m.in. seminaria, szkolenia, 
dni otwarte z Państwową Inspekcją Pracy, udział w targach pracy, poradnictwo 
prawne w miejscach publicznych, dystrybucja materiałów o tematyce prawnej 
ochrony pracy. 

Liczba uczestników, którzy wzięli udział w 42 działaniach zorganizowanych 
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie wyniosła łącznie 1.463 osoby.  

 
2. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw „Zarządzenie bhp – 

prewencja wypadkowa” 
 
          Program informacyjno-prewencyjny w 2014 roku skierowany był 
w szczególności do pracodawców zatrudniających do 50 pracowników, u których 
odnotowano wypadki przy pracy. Celem programu było ograniczenie zagrożeń 
wypadkowych w szczególności poprzez: 

 wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia 
prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie. Zarządzanie powinno opierać się na 
wspólnym zaangażowaniu kierownictwa i osób zatrudnionych w ocenę ryzyka 
zawodowego, planowaniu i realizacji działań zmniejszających ryzyko wypadkowe 
oraz monitorowaniu skuteczności stosowanych środków zapobiegawczych. 

 wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw, które są zaangażowane w osiągnięcie 
poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych, 

 zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację 
kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na 
poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, 
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 upowszechnianie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy 
z partnerami społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, 
stowarzyszeniami branżowymi, organami samorządu terytorialnego i administracji 
publicznej, ekspertami, placówkami naukowo-badawczymi, itp. 

Szkolenie dla 85 przedstawicieli 66 zakładów pracy było punktem wyjściowym 
do przeprowadzenia przez pracodawców samokontroli warunków pracy na podstawie 
przekazanych ankiet specjalistycznych. Do programu przystąpiło 39 zakładów. 
Następnie w październiku i listopadzie 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 
audyty zakładów uczestniczących w programie lub zakłady przekazały raporty 
informujące o dostosowaniu elementów promowanych w trakcie programu. Program 
z sukcesem ukończyło 3 pracodawców. 

 
3. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od 

Ciebie”  
 

Celem kampanii było zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym 
przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem 
pracownika, niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, 
nieużywaniem sprzętu ochronnego poprzez: 

 inspirowanie do zmiany postaw - popularyzację wzorców kulturowych 
bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście 
ochrony życia i zdrowia własnego, współpracowników, osób zatrudnionych; 

 wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaściwych 
zachowań poprzez upowszechnianie informacji dotyczących wniosków z analiz 
wypadków przy pracy; 

 zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury 
technicznej i organizacyjnej w miejscu pracy, inspirowanie wymiany „dobrych 
praktyk” w tym zakresie; 

 inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania 
podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
szczególnie w zakresie przygotowania pracowników do pracy i budowania kultury 
bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie.  

Kampania skierowana była przede wszystkim do pracowników i ich 
bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie 
zagrożeń zawodowych, w szczególności w przemyśle przetwórczym 
(wyróżniającym się negatywnie pod względem liczby poszkodowanych 
w wypadkach), a także mikro i małych przedsiębiorców w zakresie poprawy 
standardów bezpieczeństwa pracy w zakładach. Kampania realizowana była 
w szczególności przez szkolenia i seminaria. 

W 18 spotkaniach zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Lublinie udział wzięło w sumie 570 osób. 

 
4. Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie – bezpieczna praca                       

w gospodarstwie rolnym”  
 

Głównym celem kampanii było dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego 
oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin 
poprzez: 
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 podnoszenie poziomu wiedzy rolników oraz członków ich rodzin w zakresie 
zagrożeń zawodowych związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym; 

 propagowanie bezpiecznych zachowań na wsi oraz kultury bezpiecznej 
i higienicznej pracy wśród społeczności wiejskiej podczas organizowanych szkoleń 
bhp i spotkań dla rolników, na których m.in. omawiane są prace szczególnie 
niebezpieczne skutkujące największą liczbą wypadków oraz dobre praktyki 
służące zapobieganiu zagrożeniom zawodowym;  

 dążenie do ograniczenia zagrożeń związanych z usuwaniem azbestu; 

 wyrabianie u dzieci i młodzieży wiejskiej właściwych nawyków oraz uwrażliwienie 
ich na problem zagrożeń związanych z pomaganiem rodzicom przy pracy 
w gospodarstwie rolnym i przebywaniem na wsi; 

 angażowanie w poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w rolnictwie partnerów     
i podmiotów wspierających, w tym m.in. z: jednostek terenowych KRUS, ośrodków 
doradztwa rolniczego, ZHP, organów administracji państwowej, organów 
samorządu wiejskiego, szkół i innych. 

Działania w obszarze kampanii adresowane były do rolników prowadzących 
indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także innych osób 
narażonych na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej 
(praktykanci, osoby pracujące dorywczo, itp.). 
 Specjaliści z OIP w Lublinie przeprowadzili 10 szkoleń, w których wzięło udział 
326 rolników, zorganizowali 51 prelekcji dla dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjów, w których wzięło udział w sumie 2.007 uczniów oraz przeprowadzili 12 
konkursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ze środowisk wiejskich. W roku 
2014 przeprowadzono 302 wizytacje wiosennych, żniwnych i jesiennych prac 
polowych, w których uczestniczyło w sumie 498 rolników. Podczas wizytacji 
zwracano uwagę na stan techniczny maszyn, w szczególności na brak wymaganych 
osłon i elementów bezpieczeństwa przy ruchomych elementach napędowych. 
Rolnikom wręczano wydawnictwa PIP m.in. poradnik dla rolników, w którym zostały 
przedstawione najważniejsze zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac 
polowych. 

Pracownicy OIP w Lublinie w roku 2014 uczestniczyli w 8 imprezach 
masowych, które odwiedziło tysiące osób. Były to: pikniki, festyny, dożynki, giełdy 
i targi rolnicze. Na tego typu imprezach organizowano stoiska promocyjno-
informacyjne, gdzie kolportowano materiały wydawnicze i promocyjne PIP oraz 
udzielano porad z zakresu bhp w rolnictwie oraz prawa pracy, w tym zatrudniania 
dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. 

Działaniem realizowanym rokrocznie przez Okręgowy Inspektorat Pracy          
w  Lublinie jest autorski projekt pod hasłem "Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy". 
W dniu 16.12.2014 roku w Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego     
w Łaszczowie odbyła się V edycja powyższego projektu połączona                             
z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Niebezpieczne sytuacje w gospodarstwie 
rolnym”.  

W uroczystości udział wzięły: Pani Iwona Hickiewicz – główny inspektor pracy 
oraz Pani Małgorzata Kwiatkowska – zastępca głównego inspektora pracy. 
Organizatora pomysłu reprezentowali: okręgowy inspektor pracy w Lublinie wraz     
z zastępcą oraz kierownik oddziału w Zamościu. 

Na uroczystość przybyli także zastępca dyrektora oddziału regionalnego 
KRUS w Lublinie, burmistrz gminy Łaszczów oraz przedstawiciele instytucji z terenu 
gminy Łaszczów i duszpasterze miejscowej parafii. 
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W spotkaniu udział wzięli również: liczni sponsorzy imprezy, nauczyciele oraz 
dzieci i młodzież wraz z rodzicami.  

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej 
w Łaszczowie przybyli goście obejrzeli, przygotowany specjalnie na tą okazję, 
bożonarodzeniowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej. 

Kulminacyjnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Niebezpieczne sytuacje w gospodarstwie rolnym”. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody z rąk „inspekcyjnego” Świętego Mikołaja, 
który z uwagi na typowo jesienną aurę dotarł na uroczystość karetą. 

W konkursie wzięło udział łącznie 379 zgłoszonych prac. Nagrody w konkursie 
zostały przyznane przez: Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie (16 nagrodzonych), 
Oddział Regionalny KRUS w Lublinie (6 nagrodzonych), burmistrza gminy Łaszczów 
(6 nagrodzonych) oraz przez licznych sponsorów akcji z terenu gminy Łaszczów. 
Łącznie    w ramach konkursu nagrodzono 79 osób.  

„Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy” zakończyła wigilia poprzedzona 
dzieleniem się opłatkiem, składaniem życzeń i wspólnym kolędowaniem. 

 

 
5. Program informacyjno - prewencyjny „Eliminowanie zagrożeń 

w budownictwie”  
 

Celem programu było ograniczenie poziomu zagrożeń wypadkowych, wzrost 
świadomości i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, a także doprowadzenie stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy do poziomu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy 
w przedsiębiorstwach budowlanych.  

Uczestnicy programu prewencyjnego powinni nabyć umiejętność oceny 
zagrożeń występujących podczas prowadzonych przez nich prac budowlanych, 
a tym samym umiejętność oceny ryzyka zawodowego i jego ograniczania poprzez 
prowadzenie świadomych i systematycznych działań służących ograniczaniu 
zagrożeń wypadkowych. 
Działania realizowane w ramach tematu to: 

 szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców - w szczególności rozpoczynających 
działalność w budownictwie - dotyczące prawidłowego przygotowania 
pracowników do pracy, stosowania właściwych środków ochrony oraz 
skutecznego nadzoru stanowisk pracy, 

 weryfikacja wyników podejmowanych przez pracodawców działań w formie 
kontroli sprawdzającej. 
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W ramach realizacji tematu na terenie działania Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Lublinie przeprowadzono 6 szkoleń, w których wzięło udział 56 
pracodawców. W związku z tematem przeprowadzono 19 kontroli audytowych, w tym 
4 pracodawców ukończyło program, przechodząc kontrolę sprawdzającą z wynikiem 
pozytywnym. 

6. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp 
przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym  

 
Celem programu było zapobieganie wypadkom przy pracy z maszynami                      

i urządzeniami użytkowanymi w przetwórstwie przemysłowym i wspieranie 
uczestniczących w programie przedsiębiorstw w doprowadzeniu takich maszyn 
i urządzeń do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie minimalnych 
wymagań bhp oraz w utrzymaniu tego stanu poprzez: 

 przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców/przedsiębiorców lub upoważnionych 
przez nich przedstawicieli (użytkowników maszyn w sektorze przetwórstwa 
przemysłowego), 

 dokonanie przez uczestników programu prewencyjnego samokontroli 
i koniecznego dostosowania użytkowanych maszyn i urządzeń do wymagań 
minimalnych bhp, 

 upowszechnianie problematyki spełniania minimalnych wymagań bhp w zakresie 
użytkowania maszyn, w drodze popularyzacji i wymiany informacji.  

W ramach realizacji tematu na terenie działania Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Lublinie przeprowadzono 4 szkolenia, w których uczestniczyło 71 
pracodawców. 

Przeprowadzono także 12 kontroli audytowych, z czego 8 skutkowało 
wręczeniem dyplomu ukończenia programu, 1 audyt zakończył się przekazaniem 
dyplomu udziału w programie. 
 
7. Program informacyjny „Egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp przy 

wykonywaniu prac w leśnictwie”  
 

Celem programu była popularyzacja wiedzy nt. bezpieczeństwa i higieny pracy 
wśród pracodawców i pracowników zakładów usług leśnych. Działania skierowane 
były do wszystkich osób świadczących usługi leśne, w szczególności usługi 
w zakresie pozyskiwania i zrywki drewna.  

W ramach realizacji tematu prewencyjnego przeprowadzono w 2014 roku 
5 szkoleń, w których uczestniczyło łącznie 168 osób, w tym: 34 pracodawców, 
57 pracowników, 76 jednoosobowych podmiotów gospodarczych (ZUL-i) oraz 
1 pracownik służby bhp.  

Podczas szkoleń inspektorzy pracy przedstawili zasady bezpiecznej pracy 
związanej z pozyskiwaniem drewna, zagrożenia wypadkowe oraz wypadki przy 
ścince drzew, jak również przepisy prawa pracy, w szczególności związane 
z prawami i obowiązkami pracowników oraz odpowiedzialności cywilnej 
wykonujących powyższe prace. W trakcie szkoleń uczestnikom rozdawano publikacje 
PIP dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracy przy pracach leśnych czy przy 
obrabiarkach do obróbki drewna. 
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8. Program informacyjny „Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia                   
i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się 
handlem hurtowym, ze szczególnym uwzględnieniem magazynów” 

 
 Podstawowymi celami programu było informowanie o skali problematyki 
związanej z wypadkami przy pracy związanymi z poślizgnięciem i upadkiem na tym 
samym poziomie, sposobach ograniczenia ryzyka wystąpienia tego rodzaju 
wypadków oraz o rozwiązaniach praktykowanych w innych krajach UE.  
 Kampania skierowana była do pracodawców działających w sektorze handlu 
hurtowego. 

W dniu 21 maja 2014 r. zorganizowane zostało szkolenie dla przedstawicieli 
pracodawców działających w sektorze handlu hurtowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem magazynów. W trakcie zaproponowanego szkolenia inspektorzy 
pracy zwrócili szczególną uwagę m.in. na: praktyczne sposoby zapobiegania 
potknięciom i poślizgnięciom, ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia 
i poślizgnięcia w miejscu pracy.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 35 
hurtowni z województwa lubelskiego.  
 
9. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”  
 

Podstawowe cele programu realizowanego od kilku lat przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Lublinie to zwiększenie świadomości zagrożeń związanych 
z pracą oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy i zasad 
zapewniania bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży szkolnej 
(w szczególności w szkołach o profilu zawodowym) i akademickiej oraz nauczycieli. 
W tym roku do programu przystąpiło 32 szkoły, 57 nauczycieli zostało 
przeszkolonych przez specjalistów PIP, a 6.274 uczniów wysłuchało prelekcji. 
Przykłady działań prewencyjnych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Lublinie to m.in.: 

 W dniu 15 maja 2014 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy               
w Lublinie, we współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony 
Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, zorganizowali skierowany do 
młodzieży Dzień Otwarty z PIP. W wydarzeniu udział wzięło 400 uczniów. 
W programie przewidziano wykłady z zakresu podstaw prawa pracy oraz konkurs 
„Zanim podejmiesz pierwszą pracę”. Wśród uczniów, którzy udzielili prawidłowych 
odpowiedzi na wszystkie zadane pytania wylosowano 3 zwycięzców. Otrzymali oni 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. 
Ponadto dla młodzieży zorganizowano szereg atrakcji towarzyszących w Dniu 
Otwartym m.in. zwiedzanie stoisk firm z branży drzewnej, ochrony środowiska 
i geodezji; pokazy fizyczno-chemiczne; pokazy jiu-jitsu; pokazy przyrodnicze czy 
historii szkoły.  

 W dniu 3 października 2014 r. w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej oraz 
Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbył się Dzień 
Otwarty z PIP. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl wykładów dla 
uczniów. Wykłady z budownictwa dotyczące pracy na wysokości oraz z ergonomii 
zaprezentowane zostały przez inspektorów pracy. Wykład poświęcony 
przyczynom powstawania wypadków przy pracy wygłosił zakładowy społeczny 
inspektor pracy z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna. Po 
zakończeniu wykładów zostały przeprowadzone testy w ramach konkursów 
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„Większa świadomość – większe bezpieczeństwo” sprawdzające wiedzę uczniów. 
Następnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej przeprowadzili 
pogadankę dotyczącą nowych przepisów w ruchu drogowym, połączoną 
z prezentacją filmu „Śmierć czai się na drodze”. Po zakończonych wykładach na 
terenie przyszkolnych boisk odbyła się niezwykle widowiskowa oraz pouczająca 
symulacja akcji ratowniczej z udziałem policji, straży pożarnej oraz pogotowia 
ratunkowego. Funkcjonariusze policji zorganizowali również pokaz tresury psa 
policyjnego. Ponadto pracownicy pogotowia ratunkowego zademonstrowali pokaz 
udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantoma. Wszyscy chętni mogli 
poćwiczyć pod czujnym okiem ratownika. Na zakończenie przedstawiciele firmy 
Supon zademonstrowali właściwe użytkowanie wybranych środków ochrony 
indywidualnej. Przez cały czas trwania imprezy funkcjonowały specjalnie 
przygotowane stoiska promocyjne, gdzie zainteresowani mogli zasięgnąć porady 
z zakresu prawa pracy i bhp, planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania 
pracy. Zainteresowani uczniowie otrzymali broszury informacyjne oraz materiały 
promocyjne. W imprezie wzięło udział ok. 500 uczniów. 
 

10. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”  
 

Wzorem lat poprzednich, w roku 2014 celem programu „Zdobądź dyplom PIP” 
było udzielenie pomocy małym pracodawcom, którzy niekiedy sami w swoim 
zakładzie wykonują zadania służby bhp. Realizacja programu polegała na 
wytypowaniu zakładów, a następnie przeszkoleniu ich właścicieli w zakresie 
spełniania wymogów przepisów prawa pracy na podstawie przygotowanych list 
kontrolnych. Ponadto inspektorzy pracy mieli za zadanie przeprowadzenie audytu 
u pracodawców biorących udział w programie w celu zweryfikowania przystosowania 
zakładu do wymogów prawa pracy. Pracodawcy pozytywnie sklasyfikowani przez 
inspektorów otrzymali honorowe dyplomy PIP. 
 W programie w 2014 roku wzięło udział 23 pracodawców, 18 z wynikiem 
pozytywnym ukończyło program. 
 
11. Program informacyjno-prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych” 
 

Celem programu było: 

 dostarczenie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych 
w miejscu pracy (mobbingu, dyskryminacji, równego traktowania, molestowania, 
agresji i przemocy),  

 identyfikacja zagrożeń psychospołecznych oraz przeciwdziałanie im. 
Program skierowany był do pracodawców oraz pracowników. Skupiał się na 

przekazywaniu wiedzy oraz badaniu stresu zawodowego wśród pracowników. 
W 2014 roku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie 

zorganizowanych zostało 40 szkoleń, w których udział wzięło 1.611 osób. Dwa 
zakłady pracy przystąpiły do badania ryzyka psychospołecznego, w którym udział 
wzięło 1.222 pracowników. 

Szereg spotkań szkoleniowych koncentrowało się na zagadnieniach 
związanych ze specyfiką mobbingu, jego przyczyn, przejawów i możliwości 
przeciwdziałania. Wszystkie z nich organizowane były na wniosek pracodawców, co 
wskazuje, iż poziom ich świadomości rośnie.  
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Obchody 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy 
 
W dniu 17 października 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie przy 

współpracy z Zakładem Prawa Pracy UMCS zorganizował uroczystą konferencję pod 
hasłem „Prawo pracy – historia i współczesność”. Powodem jej organizacji były 
obchody 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy oraz 40-lecia Kodeksu Pracy.  

Iwona Hickiewicz główny inspektor pracy przedstawiła zarys historyczny 
działalności Państwowej Inspekcji Pracy od dnia jej powołania. Profesor Teresa 
Liszcz zreferowała zagadnienia dotyczące rocznicy uchwalenia Kodeksu Pracy, 
natomiast dr hab. Anna Kosut przybliżyła treści związane z wpływem europejskiego 
prawa pracy na aktualny kształt Kodeksu Pracy. Piotr Skwarek zastępca okręgowego 
inspektora pracy w Lublinie zaprezentował wykład „Praca człowieka przez pryzmat 
norm społecznych, moralnych i funkcjonującego prawa”.  

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Krzysztof Żuk prezydent 
miasta Lublin, Robert Wójcik wicestarosta lubelski, Marian Starownik wicewojewoda 
lubelski, posłowie na Sejm RP Jan Łopata oraz Krzysztof Michałkiewicz, 
przedstawiciele lubelskich urzędów, związków zawodowych, świata nauki, 
stowarzyszeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz społeczni 
inspektorzy pracy. 

Na ręce Iwony Hickiewicz głównego inspektora pracy Krzysztof Żuk złożył 
medal prezydenta miasta Lublin z okazji jubileuszu 95-lecia powstania Państwowej 
Inspekcji Pracy w uznaniu zasług na rzecz kształtowania środowiska zatrudnienia,   
w podziękowaniu za wieloletnią działalność prewencyjno-kontrolną oraz dbałość    
o zapewnienie bezpieczeństwa pracy na terenie miasta i regionu. 

 

 
12. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 
         

W roku 2014 odbyły się kolejne edycje KONKURSÓW PROMUJĄCYCH 
POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY w różnych dziedzinach 
działalności na terenie naszego województwa. Wszystkie konkursy zakończono 
wyłonieniem i nagrodzeniem wyróżniających się uczestników.  

Przeprowadzone konkursy to: 
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A. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 
 
        Do konkursu przystąpiło 8 zakładów działających na terenie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Lublinie. Za szczególne działania i zapewnienie pracownikom 
właściwych warunków pracy na terenie naszego okręgu nagrodzone zostały 
następujące zakłady pracy: 
W grupie pracodawców zatrudniających do 50 pracowników: 

 II miejsce: firma CARSTAR Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 1, 22-200 Włodawa.  

 I miejsce: firma LUBCON Polska Sp. z o.o., ul. Piasecka 162, 21-040 Świdnik.          

 Wyróżnienie: firma OASI F.P.U. Robert Kołodziejczyk, ul. Nadleśna 24, 21-040 
Świdnik.  

W grupie pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników: 
 I, II, III miejsca nie przyznano.  
 Przyznano wyróżnienie Stadninie Koni z Janowa Podlaskiego Sp. z o.o., 
ul. Wygodna 3, 21-505 Janów Podlaski.  
W grupie pracodawców zatrudniających ponad 250 pracowników: 
 II i III miejsca nie przyznano.  
 Przyznano I miejsce firmie ROZTOCZE Zakład Usługowo Produkcyjny 
Roman Rak, Roztocze 18, 22-600 Tomaszów Lubelski.  
 

B. „Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” 
 
         W 2014 roku Okręgowy Inspektorat Pracy zrealizował 2 edycję konkursu 
„Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Zgodnie z regulaminem do 
konkursu zaproszono placówki oświatowe biorące udział w programie edukacyjnym 
„Kultura bezpieczeństwa”. Zgłosiło się 21 szkół i 1 bursa szkolna. Na przestrzeni 
października i listopada 2014 realizowane były etapy szkolne konkursu. 18 grudnia 
2014 r. odbył się regionalny etap konkursu, w którym wzięło udział 40 uczniów z 20 
zgłoszonych placówek. Wyłoniono 3 laureatów, którzy będą reprezentować 
województwo lubelskie na etapie centralnym w Warszawie w kwietniu 2014 roku. 
Laureaci to: 

 Izabela Kawka z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, 

 Aldona Semeniuk z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku 
Artylerii Pancernej w Chełmie,  

 Anna Rękas z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Artylerii 
Pancernej w Chełmie. 

   

C. „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” 
 

W celu dotarcia do społecznych inspektorów pracy działających na terenie 
naszego okręgu w I połowie 2014 r. przekazano szczegółowe informacje o konkursie 
przedstawicielom związków zawodowych m.in.: OPZZ, NSZZ Solidarność i ZNP na 
szczeblu regionu. Ponadto inspektorzy pracy kontaktowali się osobiście lub 
telefonicznie z ZSIP powołanymi do działania w dużych zakładach Lubelszczyzny. 
Oczekiwanym rezultatem konkursu jest systematyczna poprawa stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładach. 
        Do konkursu przystąpiło 9 Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy. 
        Komisja konkursowa, po dokonaniu oceny zgłoszonych kandydatów, 
postanowiła przyznać: 
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 III miejsce:  Tomasz Drewienkowski, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., 
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy. 

 II miejsce: Katarzyna Zaborek, Stock Polska Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6,    
20-402 Lublin. 

 I miejsce: Józef Przybysz, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A., Bogdanka,    
21-013 Puchaczów. 

 

D. „Konkurs dla pracowników młodocianych” (realizowany na szczeblu 
centralnym w ramach współpracy ze związkiem rzemiosła polskiego)  

 
XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa 

i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych na poziomie regionu 
odbyła się dnia 9 kwietnia 2014 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Lublinie. 
W konkursie wzięło udział 31 uczniów różnych specjalności ze szkół zawodowych 
i rzemieślniczych z całego regionu. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
prawa pracy, BHP, ale też psychologii, socjologii i fizjologii pracy oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy. Etap regionalny wyłonił dwójkę laureatów: Adriana 
Rękorajskiego z Zamościa oraz Patrycję Guz z Kocka. Uczniowie reprezentowali 
nasze województwo w Ogólnopolskim Finale Konkursu w siedzibie Związku 
Rzemiosła Polskiego w Warszawie, który odbył się 15 maja 2014 r.  
 

E. „Buduj bezpiecznie” 
 
        Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy na placach budów, a także promowanie wykonawców robót 
budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji 
obiektów budowlanych.  
W roku 2014 spośród placów budów nadzorowanych przez inspektorów pracy OIP 
w Lublinie wytypowano i zgłoszono do konkursu 6 budów. W ocenie inspektorów 
pracy na tych budowach realizacja inwestycji przebiegała w sposób spełniający 
wymagane kryteria. Przeprowadzone w ramach procedur konkursowych kontrole 
audytowe placów budów wyłoniły laureatów – 5 placów budów z 3 firm budowlanych: 

III miejsce – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Biłgoraju, 
przy ul. Włosiankowskiej realizowanej przez Usługi Budowlane SASS BIS Zofia Sass 
z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. 3-go Maja 51/75 

II miejsce –  Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego wraz 
z Budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, przy ul. Grottgera 2-4 
realizowanej przez BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód 
w Warszawie ul. Stawki 40 

I miejsce – firma WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 
162A za budowy: 
- Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych w Lublinie, przy 

ul. Konstantynów, 
-  Galerii Zamek w Lublinie, przy ul. Działkowej 9-13, 
-  Obwodu Utrzymania Drogi S-17 w miejscowości Kurów. 

Dodatkowo komisja konkursowa przyznała 1 dyplom za poprawę warunków 
pracy na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmie, przy ul. Ks. 
Skorupki dla  firmy BUDMAN Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, przy ul. Słonecznej 15. 
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F. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 
 
          Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwach rolnych.  
W 2014 roku do konkursu na etapie regionalnym przystąpiło 37 gospodarstw rolnych. 
Do kolejnego etapu, wojewódzkiego, zakwalifikowało się 12. Nagrodzonym 
gospodarstwem rolnym zostało GOSPODARSTWO ROLNE Ewy i Zbigniewa 
Czajków z Ciechomina. 
 
Gala podsumowująca działalność prewencyjną w 2014 roku 
 

W dniu 28 listopada 2014 r. na Zamku Lubelskim w Lublinie miało miejsce  
uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów i uczestnikom 
programów prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa 
Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 
reprezentowali okręgowy inspektor pracy wraz z zastępcami. Na Gali podsumowano 
tegoroczne edycje konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony 
pracy, tj. Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej, Najaktywniejszy społeczny 
inspektor pracy, Buduj bezpiecznie oraz programów prewencyjnych: Zdobądź 
Dyplom PIP, Bezpieczeństwo pracy przy maszynach i urządzeniach użytkowanych  
w produkcji przemysłowej, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa w małych i średnich zakładach, Program informacyjno-prewencyjny    
w budownictwie. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych ufundował pakiety 
środków ochrony indywidualnej dla pracodawców, którzy pomyślnie zakończyli 
program „Zdobądź Dyplom PIP”. Podczas uroczystości zostali także uhonorowani 
właściciele gospodarstwa rolnego, którzy zdobyli I miejsce w konkursie Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne na poziomie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. 

Tegoroczna uroczystość była tym wyjątkowa, że połączona z jubileuszem 95-
lecia powołania Państwowej Inspekcji Pracy. Z tej okazji Piotr Skwarek zastępca 
okręgowego inspektora pracy w Lublinie przybliżył słuchaczom 95 lat działania 
Inspekcji Pracy w Polsce. Na ręce Włodzimierza Biadunia okręgowego inspektora 
pracy w Lublinie składane były życzenia i podziękowania od przedstawicieli lokalnych 
władz rządowych i samorządowych oraz związków zawodowych.  

Marszałek województwa lubelskiego przekazał Dyplom uznania dla 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie z okazji jubileuszu 95-lecia Państwowej 
Inspekcji Pracy.  

Wojewoda Lubelski wręczył Dyplom uznania za podnoszenie standardów 
ochrony pracy, wybitne osiągniecia w zakresie poprawy warunków zatrudnienia          
i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy, a także za 
odpowiedzialność, profesjonalizm i obywatelskie zaangażowanie. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz z urzędów            
i instytucji państwowych, wojewódzkich i samorządowych, społecznych inspektorów 
pracy, a także pracodawców wyróżniających się w sferze ochrony pracy. Nie 
zabrakło również partnerów społecznych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, Związku 
Zawodowego  „Budowlani”, Forum Związków Zawodowych. 
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IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
 

W 2014 r., działania prewencyjno-kontrolne Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Lublinie oparte były na Programie działania PIP przewidującym realizację zadań 
długofalowych obejmujących lata 2013-2015 oraz na planie rocznym obejmującym 
okres sprawozdawczy. W ramach realizacji planu (4.120 kontroli) odzwierciedlonego 
w  harmonogramie działania na  2014 r. przeprowadziliśmy łącznie 4.209 kontroli. Po 
przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy wydali 16.152 decyzje, w tym 549 
wstrzymujących pracę i 273 skierowujących pracowników do innych prac.  

W 19 przypadkach oceniając stan warunków pracy inspektorzy wnioskowali do 
ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe, wszystkie te wnioski 
zostały uwzględnione.  

W roku 2014 okręgowy inspektor pracy wydał również 2 decyzje dotyczące 
zaprzestania działalności zakładów z powodu stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa 
przy wykonywaniu ich działalności zagraża zdrowiu i życiu osób wykonujących tam 
pracę. 

W wyniku realizacji w/w środków zlikwidowano wiele zagrożeń dla zdrowia 
i życia pracowników oraz wyeliminowano nieprawidłowości mające wpływ na 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Część działań w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy koncentrowała się 
na branżach oraz konkretnych zakładach pracy, w których wystąpiło największe 
nasilenie zagrożeń zawodowych oraz, w których stwierdzono największą liczbę 
wypadków przy pracy. W doborze zakładów do kontroli  korzystaliśmy z bazy ZUS 
IWA.  

Na terenie województwa lubelskiego ilość śmiertelnych wypadków przy pracy 
od 2010 r. wykazywała nieznaczną tendencję spadkową (14 – 2010 r., 10 – 2011 r., 
9 – 2012 r.,), natomiast  w roku 2013 ilość wypadków śmiertelnych zwiększyła się do 
18, a następnie w roku 2014 do 22. Liczba wypadków zbiorowych (z reguły 
komunikacyjnych) i ciężkich utrzymuje się na porównywalnym poziomie. 

Z uwagi na  wysokie ryzyko zawodowe i związane z tym wypadki przy pracy 
priorytetowym działaniem podobnie, jak w latach ubiegłych, była kontrola 
bezpieczeństwa wykonywania pracy w sektorze budowlanym. Analiza porównawcza 
danych statystycznych wykazała, że powtarzają się od lat te same zagrożenia, 
związane przede wszystkim z pracą na wysokości i uzależnieniem tempa prac od 
stanu pogody i krótkich terminów realizacji inwestycji. Przekłada się to na 
występujące zdarzenia wypadkowe. Na 22 śmiertelne wypadki przy pracy 4 wystąpiły 
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w budownictwie. Generalnie można stwierdzić, że bez szczególnego nadzoru ze 
strony pracodawców nad powyższymi czynnikami, nie będzie możliwa poprawa 
bezpieczeństwa pracy. Same tylko działania inspektorów pracy poprzez wzmożone 
kontrole robót budowlanych, akcje promocyjno-prewencyjne nie przyniosą 
zakładanych rezultatów. 

W ocenie inspektorów pracy, potwierdzonej wynikami kontroli pracodawców, 
którym podwyższono składkę na ubezpieczenie wypadkowe, oddziaływanie 
stymulatora finansowego na poprawę warunków pracy jest bardzo skuteczne. Na 13 
zakładów objętych kolejnymi kontrolami w ponad połowie z nich stwierdzono znaczną 
poprawę warunków pracy, w pozostałych zaś przypadkach poprawa również była 
widoczna, choć stwierdzano tam kolejne nieprawidłowości. Podniesienie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe dotyczyło we wszystkich przypadkach zakładów branży 
budowlanej oraz zakładów  małych i średnich. Generalnie zastosowanie uprawnień 
wynikających z art. 36 ustawy z dnia 20 października 2001 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma bezpośrednie 
przełożenie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy oraz na przestrzeganie 
przez pracodawców przepisów bhp podczas prowadzenia prac budowlanych. 
        W roku 2014 do OIP w Lublinie wpłynęła porównywalna do roku ubiegłego 
liczba zgłoszeń od przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzania prac związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, tj. 620 (w roku 2013 wpłynęło ich 615).  
        Analiza porównawcza wyników kontroli roku bieżącego z rokiem ubiegłym 
ujawnia spadek stwierdzonych nieprawidłowości o 30,9%.  

Od roku ubiegłego zauważalny jest wyraźny wzrost intensywności 
wykonywania prac demontażowych wyrobów zawierających azbest. Powyższe ma 
między innymi związek z dostępnymi programami finansowanymi ze środków Unii 
Europejskiej, które są początkiem drogi zmierzającej do „uwolnienia” Polski 
z materiałów zawierających azbest, co zgodnie z przyjętym planem rządowym ma 
nastąpić w roku 2032. Województwo lubelskie, jako drugie w Polsce (po 
mazowieckim) pod względem ilości nagromadzonych wyrobów zawierających azbest 
jest szczególnie zobligowane do aktywnego i szybkiego wdrażania wszelkich 
rozwiązań mających zmierzać do jak najszybszego „oczyszczenia” obiektów 
budowlanych i przemysłowych ze szkodliwego odpadu.  

Pomimo tego, że efekty kontroli w roku 2014 dają pozytywne prognozy na 
przyszłość, nie należy myśleć, że problem bezpieczeństwa w tym zakresie został 
zażegnany. Utylizacja wyrobów zawierających azbest przewidziana w programach do 
2032 r. spowoduje konieczność intensyfikacji prac. Pociągnie to za sobą potrzebę 
włączenia większego potencjału ludzkiego firm specjalizujących się w bezpiecznym 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jak i tych, które „skuszą się” możliwością 
zarobienia szybkich pieniędzy, robiąc to „na dziko”, bez wymaganych procedur, 
dokumentów i odpowiedniego przygotowania. 

Zdaniem inspektorów pracy wskazane byłoby rozszerzenie współpracy 
z samorządami (głównie na terenach wiejskich) w celu promowania dobrych praktyk  
związanych z usuwaniem azbestu. 

W 2014 r. kontynuowano kontrole w podmiotach leczniczych ukierunkowane 
na przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły zarówno 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak również niepublicznych 
zakładów. W ocenie kontrolujących jedną z najczęściej występujących przyczyn 
naruszeń przepisów prawa pracy jest ich nieznajomość, błędna interpretacja 
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w szczególności przez małe podmioty lecznicze, zatrudniające kilku lub kilkunastu 
pracowników, a także brak woli stosowania przez pracodawców przepisów prawa 
pracy. Natomiast w większych podmiotach leczniczych głównymi przyczynami jest 
niewystarczająca obsada kadrowa, co wiąże się z nadmiarem obowiązków 
nałożonych na zatrudnionych pracowników, jak też brak środków finansowych. 
Kontrole wykazały, że nadal pracodawcy, a zwłaszcza dyrektorzy szpitali, borykają 
się z problemami finansowymi, dążą do obniżania kosztów pracy, oszczędzając tym 
samym na sprawach związanych z bhp.  

 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli dotyczących „Zapewnienia 

bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowopowstałych” należy stwierdzić, że 
szczególnie dużo uwag wniesiono do organizacji bezpiecznych warunków pracy 
w zakładach prowadzących działalność produkcyjną, usługową lub 
ogólnobudowlaną, powstałych na bazie istniejących wcześniej zakładów pracy. 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło zakładów, w których zadania służby bhp 
realizowano doraźnie, a organizację pracy prowadził osobiście pracodawca nie 
posiadający przeszkolenia w zakresie bhp. Lekceważenie przez pracodawców 
nowopowstałych zakładów przepisów dot. bezpiecznej pracy wynikało z niskiej 
świadomości dotyczącej obowiązków ciążących na nich jako osobach kierujących 
pracownikami. Wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność  gospodarczą 
nie posiada jakichkolwiek  kwalifikacji do jej wykonywania. Większość uczy się 
„zawodu” na własnym przykładzie, w pierwszych latach prowadzenia firm popełniając 
wiele błędów. W czasie kontroli inspektorzy pracy spotkali nawet takich 
pracodawców, którzy nie wiedzieli czym się zajmuje PIP. Powyższe wskazuje na 
konieczność rozszerzenia działań prewencyjno-informacyjnych podczas kontroli 
w tym zakresie w kolejnych latach. 

 
Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia pozwalają  zaobserwować zmiany 

zachodzące na przestrzeni ostatnich lat w zakresie przestrzegania przepisów  
dotyczących legalności zatrudnienia, zarówno obywateli polskich, jak 
i cudzoziemców. 

W 2014 r. zmniejszył się wskaźnik  obywateli polskich  świadczących pracę 
bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę  oraz wskaźnik 
niezgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. Najwyższy wskaźnik tych 
nieprawidłowości odnotowano w 2012 r.  

Jednocześnie ujawniono utrzymywanie się tendencji wzrostowej przez 
podejmujących pracę w ramach umów cywilnoprawnych w okolicznościach, 
w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. 
Tendencja wzrostowa w tym zakresie w znaczący sposób dotyczy osób 
bezrobotnych podejmujących pracę.  

Natomiast nieznacznie zmniejszyła się liczba bezrobotnych świadczących 
nielegalnie pracę, tj. bez powiadomienia właściwego Powiatowego Urzędu Pracy  
o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Niepokojący jest też duży 
wskaźnik wzrostu  w tym zakresie bezrobotnych pobierających zasiłek.  

Największy wzrost skali nieprawidłowości w stosunku do lat poprzednich  
odnotowano  przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy. 

Nie opłacono składek za 1.840 osoby (na 11.349 osób objętych kontrolą)  na 
kwotę 370.548 zł. Prawie dwukrotnie wzrosła kwota niezapłaconych składek na 



73 

 

Fundusz Pracy w porównaniu do roku 2012, tj.  z 182.997 zł, do 353.775 zł w roku 
2013 r. i 370.548 zł w roku 2014.  

Skala wzrostu wymienionych nieprawidłowości sugeruje ,że zwiększa się 
udział przedsiębiorców którzy nie radzą sobie z prowadzeniem firm w sposób 
gwarantujący rentowność w istniejącej sytuacji rynkowej, a tym samym pokrywaniem 
zobowiązań wynikających z zatrudnienia lub powierzenia osobom innej pracy 
zarobkowej.  

Warto natomiast podkreślić, że w 2014 r. zmniejszyła się skala 
nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez  
cudzoziemców. Nastąpił spadek liczby cudzoziemców świadczących pracę bez 
wymaganego zezwolenia na pracę w stosunku do lat poprzednich. Odnotowano 
również spadek liczby cudzoziemców świadczących pracę bez wymaganych umów  
zawartych na piśmie, jak też znaczący  spadek  liczby cudzoziemców niezgłoszonych 
do ubezpieczenia społecznego.  

Wzorem lat ubiegłych najwięcej nieprawidłowości i problemów dostarczają 
osoby uzyskujące prawo do pracy w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi  rejestrowanych w Powiatowych 
Urzędach Pracy. Łatwość  wystawiania i rejestrowania oświadczeń w dalszym ciągu 
stwarza możliwość nadużyć, a niekiedy  wręcz inspiruje patologiczne zachowania.  

 
          Analizując stan praworządności w stosunkach pracy należy zwrócić uwagę, że 
rok 2014 r. był pierwszym od trzech lat, w którym odnotowano spadek liczby skarg 
i wniosków o kontrole. 
           W roku 2013 wpłynęło ich 2.109, natomiast  w roku 2014  nastąpił spadek  do 
1.858 skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli (w roku 2010 – 1.824, w roku 
2012 – 1.796). Rok 2014 nie przyniósł zmian w strukturze naruszeń przepisów prawa 
pracy. Nieprawidłowości dotyczące wynagrodzeń za pracę, stosunku pracy oraz 
czasu pracy niezmiennie stanowiły 3 główne obszary zainteresowania skarżących. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że w roku sprawozdawczym odnotowano spadek  
liczby skarg   dotyczących nie wypłacania wynagrodzenia za pracę w porównaniu do 
roku ubiegłego. W roku sprawozdawczym skargi stanowiły przesłankę do 
przeprowadzenia 1.083  kontroli na ogólną liczbę  4.209 przeprowadzonych kontroli.  

Największą liczbę kontroli przeprowadzono w sektorze handlu i naprawy, 
budownictwie, przetwórstwie przemysłowym. Zaznaczyć należy, że w roku 2014 
zauważalna była  mniejsza  liczba kontroli skargowych w sektorze budowlanym, co 
pozwala żywić nadzieję na poprawę sytuacji finansowej pracodawców tej branży, co 
przekładać się będzie na przestrzeganie przepisów prawa przy wypłacie należności 
ze stosunku pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych problematyka bezpieczeństwa 
i higieny pracy  stanowiła niewielki odsetek  ogółu skarg skierowanych do OIP. 

Problematyka wypłaty wynagrodzeń pracowniczych od lat należy do 
najbardziej newralgicznych obszarów ochrony pracy, ważnych także ze względu na 
swój aspekt społeczny. Kontrole  z tego zakresu  przeprowadzane były w zakładach 
różnych branż według jednolitych zasad w grupie 124 pracodawców 
(przeprowadzono ich 125), obok kontroli skargowych, które dotyczyły 209 
pracodawców (przeprowadzono ich 236). Wyniki kontroli wskazują, że stan 
przestrzegana przepisów prawa w tym zakresie nadal jest niezadawalający. 

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły: niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę, nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia, w dalszej 
kolejności niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,  
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niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacenia 
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, niewypłacenia lub obniżenia  
wynagrodzenia za czas urlopu,  nie wypłacenia lub obniżenia wynagrodzenia za czas 
choroby, zaniżenia wynagrodzenia, niewypłacenia ekwiwalentu za pranie i naprawę 
odzieży  oraz ekwiwalentu za używanie odzieży własnej.  

Kwota niewypłaconych pracownikom wynagrodzeń w roku sprawozdawczym 
nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.  

W 2013 r. stwierdzono niewypłacenie 7,3 mln zł 4.506 pracownikom, 
natomiast w 2014 r. kwota zaległości wyniosła 7,7 mln zł na rzecz 4.029 
pracowników.  

Wyniki kontroli w obszarze wynagrodzeń wskazują na konieczność dalszego 
podejmowania czynności kontrolnych w obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, w związku ze zgłaszanymi skargami i innymi sygnałami 
o naruszeniu przepisów dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych, jak też 
w ramach kontroli planowych - w wytypowanych grupach zakładów zróżnicowanych 
pod względem formy własności, wielkości zatrudnienia czy branży. Czynności 
kontrolne w sferze wynagrodzeń w 2015 r. będą  zatem nadal priorytetowe 
i prowadzone w zakładach różnych branż. Podczas kontroli pracodawców 
inspektorzy pracy będą też nadal  sprawdzać czy pracownikom wypłacanie jest 
wynagrodzenie zasadnicze wynikające z umowy o pracę oraz terminowość tych 
wypłat.  
          Kontrole w obszarze  czasu pracy  pokazały, że u wszystkich skontrolowanych 
pracodawców w mniejszym lub większym stopniu występowały naruszenia z zakresu 
czasu pracy. Analiza danych liczbowych w tym zakresie niezmiennie od wielu lat 
wskazuje na powtarzające się nieprawidłowości, w tym: zatrudnianie pracowników 
powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, brak 
właściwej rekompensaty za pracę przekraczającą obowiązujące normy czasu pracy,  
brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, nie zapewnienie 
pracownikom odpowiedniego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. W ocenie 
kontrolujących  naruszenia w sferze czasu pracy w znacznej części  są sposobem na 
obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Przyczynia się do tego zbyt mała liczba 
zatrudnionych pracowników i nieumiejętnie organizowanie pracy .Wynika to często 
z braku odpowiedniej wiedzy do wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, bowiem 
obowiązujące wcześniej, jak też nowe regulacje dotyczące czasu pracy dla 
pracodawców ciągle są materią  trudną do stosowania.  
 

Stan przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących rodzicielstwa 
utrzymuje się na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych. Naruszenia są 
sporadyczne i dotyczą małej grupy pracowników. Najczęściej  ujawniane podczas  
kontroli nieprawidłowości dotyczyły naruszeń formalnych polegających przykładowo 
na nieustaleniu wykazu prac wzbronionych kobietom. Pozostałe nieprawidłowości  
miały charakter jednostkowy. Podkreślić należy, że w okresie sprawozdawczym nie 
ujawniono przypadku naruszenia przepisów dotyczących udzielania urlopu 
macierzyńskiego, urlopu na prawach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, 
co świadczy o wysokim poziomie wiedzy,  w tym zakresie pracodawców, służb 
kadrowych, w tym nowych regulacji  prawnych stosowanych zgodnie z intencjami 
ustawodawcy.     
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    Ujawnione nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych, podobnie jak w obszarze 
rodzicielstwa dotyczyły naruszeń formalnych, np. nie udzielenia informacji 
przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku zawodowym oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. Występowały również, jak co roku, uchybienia 
polegające na nie poddawaniu pracowników młodocianych wstępnym i okresowym 
badaniom lekarskim oraz nie opracowaniu przez pracodawców wykazu stanowisk 
i prac dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbycia przygotowania 
zawodowego. 

Analiza naruszeń przepisów prawa dotyczących  zatrudniania młodocianych 
przez poszczególnych pracodawców nie pozwala na wskazanie branż, w których 
stwierdzono nieprawidłowości, jak również na identyfikację charakterystycznych 
uchybień występujących u pracodawców o danym profilu działalności. 

Powyższe wskazuje na konieczność kontunuowania kontroli dotyczących 
zatrudniania pracowników młodocianych. Kontrole te winny być wzmocnione 
działalnością prewencyjno-informacyjną mającą na celu zmianę niewłaściwych 
postaw pracodawców wobec młodocianych wyrażającą się lekceważącym 
podejściem zarówno do tych pracowników, jak i realizowanej przez nich nauki 
zawodu.                          

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych  
wykazały, podobnie jak w roku ubiegłym, że najczęściej występującą 
nieprawidłowością było nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w roku nabycia do 
niego prawa, a w przypadku urlopu zaległego - w terminie  określonym przepisami 
prawa. Tradycyjnie problemem było też nieprawidłowe dzielenie urlopu 
wypoczynkowego na części. Generalnie stwierdzony nieprawidłowy stan odnośnie 
wykorzystywania urlopów w ocenie inspektorów pracy akceptują obie strony o czym 
świadczy brak skarg pracowniczych w tym zakresie. 

Kontrole przestrzeganie przepisów przy zawieraniu umów cywilnoprawnych  
potwierdziły stosowanie przez pracodawców powszechnych praktyk stosowania  
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 
Dlatego też  w 2015 r.  inspektorzy pracy sprawdzą zasadność ich zawierania także  
w agencjach ochrony osób i mienia,  placówkach handlowych, w tym placówkach 
handlowych  wielkopowierzchniowych. 

Nieprawidłowości ujawniane przy zawieraniu umów terminowych  pod kątem 
ich zawierania i rozwiązywania świadczą o omijaniu w tym zakresie obowiązujących 
przepisów, stąd koniecznym jest kontynuowanie kontroli w tym zakresie w 2015 r.                       
 

          Podkreślić należy, że Państwowa Inspekcja Pracy jeszcze nie tak dawno 
postrzegana była przez społeczeństwo, a w szczególności przez pracodawców 
i pracowników najczęściej, jako instytucja kontrolno-nadzorcza działająca w sferze 
przestrzegania przepisów prawa pracy. Taka wizja działalności inspekcji pracy 
utrwalana jest zwłaszcza przez osoby działające i pracujące w branżach 
o największych zagrożeniach dla życia i zdrowia (np. w budownictwie), ponieważ 
właśnie tam ze względu na występujące zagrożenia inspektorzy pracy zmuszeni byli 
działać zdecydowanie i niekiedy represyjnie wobec uczestników inwestycji 
budowlanych. Nie można jednak zapominać o drugim, być może ważniejszym 
obliczu Państwowej Inspekcji Pracy związanym z promowaniem właściwych postaw 
i zachowań w zakresie szeroko pojętej ochrony pracy. Inspekcja pracy od kilku lat 
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coraz większą uwagę przywiązuje do tego właśnie aspektu swojej działalności, 
szczególnie na rzecz zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy.  
            Dostrzeżona potrzeba edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony praw 
pracownika, informowania pracodawców o podstawowych obowiązkach w zakresie 
tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowiła siłę sprawczą do 
licznych działań o charakterze prewencyjno-promocyjnych prowadzonych w roku 
ubiegłym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. Szereg kampanii 
adresowanych było, zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, a ich celem 
nadrzędnym było zachęcanie do podnoszenia wiedzy na temat praw i obowiązków 
obu stron stosunku pracy. W ramach tych  działań  zrealizowaliśmy  11 programów 
prewencyjnych, przeprowadziliśmy 6 konkursów promujących pożądane postawy 
w zakresie ochrony pracy. Realizowane programy prewencyjne dotyczyły m.in.: 
zagadnień prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa pracy przy maszynach, 
ograniczania wypadków przy pracy w małych zakładach, bezpiecznej wycinki drzew, 
bezpieczeństwa pracy w budownictwie, bezpiecznej pracy w rolnictwie 
indywidualnym, a także stresu i innych zagrożeń psychospołecznych. Ich sposoby 
realizacji to przede wszystkim szkolenia, poradnictwo, seminaria, konferencje, 
audyty, wizytacje, badania, udział w targach, dożynkach, happeningach. Programy 
prewencyjne adresowane były do pracodawców, pracowników, specjalistów służb 
bhp, społecznych inspektorów pracy, członków związków zawodowych, uczniów, 
studentów, nauczycieli oraz rolników i ich rodzin. Należy zatem zwrócić uwagę, że 
działalność prewencyjna  prowadzona przez OIP obejmowała  bardzo szeroki obszar 
prawa pracy i docierała do większości osób zaangażowanych w procesy pracy. Jest 
to podyktowane naszymi założeniami przekazywania informacji i pomocy wszystkim 
zainteresowanym. 

W celu skutecznego dotarcia do jak największej liczby pracowników 
i pracodawców wykorzystaliśmy wsparcie partnerów społecznych: związków 
zawodowych, społecznych inspektorów pracy, służb bhp, organizacji pracodawców 
czy grup wyznaniowych. Cenna jest również współpraca m.in. z władzami 
województwa, organami samorządu terytorialnego urzędami pracy czy starostwami. 
 W roku  2014 odnotowaliśmy kilka tysięcy odbiorców programów 
prewencyjnych. Wszelka podejmowana działalność prewencyjna cieszyła się dobrą 
oceną uczestniczących w tych działaniach. Natomiast pracownicy Inspekcji Pracy 
realizujący programy prewencyjne co rok zgłaszają propozycje dotyczące 
podniesienia, jakości tych programów. Wszystko po to, by prowadzona działalność 
przyniosła efekty podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy, a odbiór był ciekawszy. 
Niekiedy niezbędnym do tego jest także współpraca z instytucjami takimi jak: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Urząd Pracy, Urząd Dozoru Technicznego, 
placówki oświatowe itd. Ich zaangażowanie niejednokrotnie urozmaica nasze 
inicjatywy. 

Działalność prewencyjna wzmacnia działalność kontrolną Państwowej 
Inspekcji Pracy realizując jej misję poszanowania prawa pracy. Poprzez wszelkie 
czynności prewencyjne nie występujemy w roli kontrolujących, ale doradców 
i edukatorów mając bezpośredni kontakt także z pracownikami. Ułatwia to 
nawiązanie współpracy i uwydatnia przepływ informacji w celu uzyskania poprawy 
warunków pracy dla pracowników danego zakładu.  

Podejmowane czynności prewencyjne pokazują, iż coraz częściej nasza 
instytucja kojarzy się z organem doradczym, a nie tylko kontrolnym. Takie 
postrzeganie inspekcji pracy, może prowadzić do wprowadzania pozytywnych zmian 
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w zakładach pracy, na zasadzie samokontroli, bez angażowania środków 
represyjnych. Nieustannie będziemy inwestować w to, by nasza działalność 
prewencja realizowana była w coraz bardziej kompetentny i kompleksowy sposób. 

  
 Zakładamy, iż w roku 2015 działalność prewencyjno-promocyjna OIP 

w Lublinie prowadzona będzie w jeszcze szerszym zakresie i wobec jeszcze 
większej liczby podmiotów.  

 
 Podsumowując należy stwierdzić, że stan przestrzegania prawa pracy 

w obszarze bezpieczeństwa pracy, prawnej ochrony pracy, jak też legalności 
zatrudnienia nie można uznać za zadowalający. 

Z tych względów należałoby dla poprawy praworządności w 2015 r. przyjąć 
następujące kierunki działania: 
- kontynuowanie i doskonalenie współpracy z innymi organami  w szczególności  

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkim i Miejskim Urzędem Pracy, 
Urzędami Skarbowymi w celu skutecznego przeciwdziałania zjawiskom 
nielegalnego zatrudnienia i nielegalnego powierzania innej pracy zarobkowej, 

- kontynuowanie współpracy z Wojewodą i Marszałkiem Województwa celem 
podejmowania wspólnych działań  dla pogłębienia praworządności (wspólne 
narady, seminaria, konferencje), 

- kontynuowanie i doskonalenie pracy Zamojskiego Partnerstwa na rzecz Promocji 
Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia, w tym właściwych postaw i zachowań w zakresie 
szeroko pojętej ochrony pracy,  

- podjęcie współpracy ze stowarzyszeniami pracowników służby bhp oraz 
inspektorami bhp z największych zakładów produkcyjnych województwa 
w zakresie informowania o okolicznościach i przyczynach badanych przez 
inspektorów pracy wypadkach przy pracy – ciężkich i śmiertelnych oraz 
charakterystycznych dla danej branży,  

- doskonalenie działań promocyjno-prewencyjnych przyjętych do realizacji w 2015 r. 
i aktywizowanie różnych środowisk do udziału w tych programach na rzecz 
bezpieczeństwa i poprawy praworządności w miejscu pracy, 

- aktywizowanie różnych środowisk, w szczególności samorządów na rzecz 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie  i pracy dzieci wiejskich,  

- współpracę z mediami w zakresie informowania społeczeństwa o pozytywnych, 
jak też negatywnych przejawach nierespektowania przepisów. 

 
V. PLAN NA 2015 ROK  
 

Podstawową przesłanką realizacji zadań na rok 2015 jest poprawa stanu 
bezpieczeństwa pracy, wyrażająca się w szczególności zmniejszeniem wskaźnika 
wypadków przy pracy (zgodnie z założeniami strategii UE na rzecz bezpieczeństwa 
i higieny pracy na lata 2013-2020), a także poprawa stanu praworządności 
w stosunkach pracy, w szczególności kwestii zawierania przez pracodawców umów 
cywilnoprawnych i terminowych. 
Cele te będą realizowane w czterech grupach zadań: 

 zadania długofalowe (na lata 2013-2015), dotyczące strategicznych obszarów 
ochrony pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy 
długookresowej; 
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 zadania roczne (tj. na 2015 r.), uwzględniające bieżące działania w zakresie 
ochrony pracy; 

 zadania stałe, wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 
z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony 
pracy; 

 zadania własne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. 
Dążąc do realizacji określonych wyżej zadań, w 2015 r. Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Lublinie planuje przeprowadzić 4.200 kontroli, a różnymi formami działań 
prewencyjnych objąć przynajmniej 4.995 podmiotów (pracodawców 
i przedsiębiorców, pracowników, rolników indywidualnych, uczniów, studentów i in.). 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie realizować będzie również wiele 
innych zadań, wynikających wprost z zapisów ustawowych, albo też związanych 
z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony 
pracy. Stałe działania w obszarze praworządności w stosunkach pracy to przede 
wszystkim kontrole przestrzegania przepisów w zakresie: wypłaty wynagrodzenia 
czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz ochrony uprawnień związanych 
z rodzicielstwem, a także zatrudniania pracowników młodocianych. Szczególną 
uwagę poświęcimy kwestiom związanym z zawieraniem umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz prawidłowości 
zawierania umów terminowych. 

W 2015 r. będą kontynuowane działania z zakresu kontroli legalności 
zatrudnienia. Tak jak w latach ubiegłych, szczególną uwagę poświęcimy poradnictwu 
z zakresu prawa pracy.  


