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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  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  589  z  późn.  zm.)  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.

Realizując  zadania  kontrolno-nadzorcze  w  zakresie  legalności  zatrudnienia
organy Państwowej Inspekcji Pracy kontrolują:
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 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 kontrola

stosowania środków zapobiegających tym wypadkom;
 analizowanie  przyczyn  chorób  zawodowych  oraz  kontrola  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. 

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). 
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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 2013 r. przedstawiała się następująco:

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
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nadinspektorów pracy. W Okręgu na koniec roku sprawozdawczego funkcjonowało
8  takich zespołów.

Na  koniec  2013  roku  w  OIP  Lublin  zatrudnionych  było  121 pracowników.
Funkcje kontrolno-nadzorcze prowadziło 73 inspektorów pracy – organów I instancji,
wspomaganych przez pracowników merytorycznych, głównie prawników. Na aplikacji
inspektorskiej w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu naukę kontynuują 3 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 2013 r. przeprowadzono ogółem 4.195 kontroli,  którymi objęto ok. 3.614
przedsiębiorców.  Najwięcej  kontroli  przeprowadzono  w  małych  firmach
zatrudniających do 9 pracowników (2.631 kontroli). Ze względu na podział branżowy
najczęściej  kontrolowano  pracodawców  prowadzących  działalność  handlową
i naprawy oraz budowlaną. Według form własności najczęściej kontrolowano sektor
prywatny.

Podział   kontroli  ze  względu na liczbę zatrudnionych  pracowników i  formę
własności przedstawiają poniższe wykresy:

W wyniku czynności nadzorczo-kontrolnych inspektorzy pracy wydali ogółem
15.939 decyzji  nakazowych, 12.914 wniosków w wystąpieniach, 528 poleceń oraz
ujawnili 3.988 wykroczeń.
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Rodzaj  wydanych decyzji  nakazowych oraz zastosowane środki  prawne po
stwierdzonych wykroczeniach przedstawiają poniższe wykresy:

Poza  powyższym,  w  25  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. 

2.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wypadki przy pracy

Z  danych  Urzędu  Statystycznego  wynika,  że  na  terenie  województwa
lubelskiego w pierwszych 3 kwartałach 2013 r. w zaistniałych wypadkach przy pracy
poszkodowanych  zostało  2.363 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 2013
roku może wynieść około 3.200 osób.

Poniższe  zestawienie  tabelaryczne  przedstawia  dane  dotyczące  liczby
poszkodowanych  w  wypadkach  przy  pracy  w  ostatnich  latach  na  terenie
województwa lubelskiego.
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Rok
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba
poszkodowanych
w woj. lubelskim

3242 3347 3352 3649 3613 3759 3508 3772 3647
349
6 

2364
+800*/

*/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 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 ogólnokrajowych,
a nawet  globalnych  uwarunkowań,  np.  zmian  koniunkturalnych  w  światowej
gospodarce.  Liczby wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym,  ciężkim oraz
zbiorowych, które pracodawcy mają obowiązek zgłaszać do PIP wykazują podobną
tendencję.  Z uwagi  na  szeroki  zakres  prowadzonych  prac  na  drodze  S-17
zanotowano  wzrost  wypadków  w  budownictwie  drogowym  na  terenie  naszego
województwa.

W  2013 r.  inspektorzy  pracy  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie
zbadali  ogółem  158  wypadków  przy  pracy.  Oprócz  141  zgłoszonych  przez
pracodawców,  organy  ścigania,  służbę  zdrowia  i  inne  instytucje,  poddali  analizie
17 wypadków  charakterystycznych  dla  poszczególnych  branż,  bądź  wypadków
zaistniałych w powtarzalnych okolicznościach. 
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Dane liczbowe dotyczące  wszystkich  wypadków zbadanych  w 2013 r.  oraz
poszkodowanych w ramach tych wypadków, przedstawia poniższe zestawienie:

Liczba wypadków
zbadanych w 2013

Poszkodowani w wypadkach

ogółem
w tym:

ciężkich śmiertelnych lekkich
ogółem 158 162 29 18 115

w tym: 
zbiorowe 3 7 0 3 7

Relacje ilościowe badanych wypadków przy pracy, które w latach 2005-2013
przyniosły najpoważniejsze skutki, obrazuje niżej przedstawiony wykres:

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  branż,  w  których  dochodziło  do
wypadków w latach 2008-2013, przedstawia tabela:

Poszkodowani w wypadkach zbadanych
w roku:

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Przetwórstwo przemysłowe 63 60 61 37 43 68
Budownictwo 41 29 47 37 47 35
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Handel i naprawy 19 15 15 23 9 23
Transport i gospodarka magazynowa 8 6 9 11 10 8
Usługi administrowania 6 0 1 9 5 6
Rolnictwo, leśnictwo 5 4 9 2 5 3
Dostawa wody 3 2 2 2 1 7
Pozostała działalność usługowa 3 0 2 1 2 0
Administracja publiczna i obrona narodowa 2 0 1 1 10 2
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2 3 1 7 2 8
Obsługa rynku nieruchomości 2 1 4 0 2 2
Górnictwo, wydobywanie 1 5 3 1 2 3
Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 1 2 2 0 0 0
Finanse i ubezpieczenia 1 0 0 0 4 4
Informacja i komunikacja 1 0 0 0 3 5
Kultura, rozrywka i rekreacja 0 1 2 1 1 3
Edukacja 0 2 1 3 1 1
Wytwarzanie energii 0 2 1 3 5 3
Działalność profesjonalna 0 2 0 1 0 4
SUMA 158 134 161 139 151 185

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),
- uderzenie przez spadający z góry przedmiot (13 przypadków),
- utrata kontroli nad środkami transportu (11 przypadków),
- poślizgnięcie się, upadek na tym samym poziomie (10 przypadków),
- utrata kontroli nad maszyną (9 przypadków),
-   ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego na tym samym

poziomie (8 przypadków),
- pochwycenie lub odrzucenie osoby (7 przypadków),
- utrata kontroli nad narzędziem (7 przypadków),
- utrata kontroli nad obiektem (7 przypadków),
- załamanie się upadek czynnika materialnego do dołu (6 przypadków),
- nieskoordynowane niewłaściwe ruchy (6 przypadków),
- przelew, wyciek sączenie się przepływ rozbryzgiwanie się (3 przypadki),
- podnoszenie, pchanie i ciągnięcie (3 przypadki),
- uszkodzenie, rozerwanie tworzące odłamki (2 przypadki).

Patrząc  przez  pryzmat  stażu  pracy  poszkodowanych  należy  podkreślić,  iż
w dalszym ciągu największą liczbę wypadków odnotowuje się w grupie pracowników
o  krótkim  stażu  pracy  (do  lat  trzech  włącznie),  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  ostatnich  latach  zauważalny  jest  wzrost  liczby  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 często są ukrytą formą pracy w szarej strefie lub pracy na czarno.

Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy 
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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;
 przestrzegania przepisów bhp w szkołach;
 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 środków ochrony słuchu w zakresie oceny

ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi (nadzór rynku);
 przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zadania własne OIP Lublin związane były z oceną stanu bhp w podmiotach
funkcjonujących w ramach samorządu terytorialnego i jego jednostek. 

Ocena stanu przestrzegania przepisów bhp

Budownictwo

 W 2013 roku przeprowadzono 227 kontroli na 115 placach budów, na których
roboty  budowlane  wykonywało  200  podmiotów  gospodarczych  będących
przedsiębiorcami. 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów i zasad bhp, inspektorzy
pracy skierowali pod adresem pracodawców następujące środki prawne:
 1.302 decyzje nakazowe, z czego:

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

- 82 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn
- 41 decyzji skierowania do innych prac 122 pracowników,
-  46 wystąpień zawierających 82 wnioski.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
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 nałożono 90 mandatów karnych na łączną kwotę 98.400,00 zł,
 zastosowano 37 środki oddziaływania wychowawczego.

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
z wykonywaniem  prac  na  wysokości  bez  użycia  odpowiednich  środków  ochrony
indywidualnych, jak też środków ochrony zbiorowej, nieprawidłowo zabezpieczonych
stanowisk pracy w wykopach,  nieprawidłowym montażem rusztowań budowlanych. 
          Zagadnienia  te  mają  bezpośredni  wpływ  na  ilość  ciężkich  i  śmiertelnych
wypadków przy  pracy  w  budownictwie,  których  notuje  się  najwięcej,  tj.  upadków
z wysokości. W 2013 roku zgłoszono do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
42 wypadki, które miały związek z wykonywaniem prac na budowie. Przyczyną 23
zdarzeń wypadkowych były upadki z wysokości związane z niestosowaniem środków
ochrony indywidualnej bądź zbiorowej (17 zgłoszeń), użytkowaniem nieprawidłowo
zmontowanych rusztowań (3 wypadki), a także przemieszczaniem się po drabinach
(3 zdarzenia). Z tego względu wskazana jest kontynuacja kontroli  placów budów,
w której  główny  nacisk  położony  będzie  na  wykonywanie  prac  na  wysokości,
zapewnienie  bezpiecznych  dojść  do  stanowisk  pracy  na  wysokości  oraz
prawidłowego wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych. 
         W  wyniku  zastosowanych  przez  inspektorów  środków  prawnych  uzyskano
m.in. następujące efekty:
- uzupełniono elementy 76 rusztowań bądź sposób ich ustawienia w 61 zakładach

wykonujących  prace  budowlane,  czym  poprawiono  warunki  pracy  468
pracownikom,

- w  71  zakładach  pracy  usunięto  nieprawidłowości  dotyczące  niewłaściwego
zabezpieczenia 105 stanowisk pracy na wysokości poprawiając warunki pracy 813
pracownikom,

- na  32  placach  budów wyznaczono  i  oznakowano  88  miejsc  niebezpiecznych,
czym poprawiono bezpieczeństwo pracy 832 pracowników, 

- poprawiono zabezpieczenia stanowisk pracy w 44 wykopach u 29 pracodawców
zapewniając bezpieczne warunki pracy 256 pracownikom.

Przeprowadzone  kontrole  wskazują  natomiast  na  poprawę  w  zakresie
przestrzegania przepisów BHP dotyczących:
- eksploatacji maszyn i urządzeń na placach budów,
- zapewnienia  obsady  maszyn  i  urządzeń  budowlanych  przez  pracowników

posiadających wymagane uprawnienia,
- zwiększenia ładu i porządku na stanowiskach pracy.

Budownictwo drogowe 

       Na  terenie  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie  w  roku  2013,
inspektorzy pracy przeprowadzili 70 kontroli (w 60 podmiotach), których przedmiotem
były  budowy  i  remonty  dróg.  Prowadzone   kontrole,  dotyczyły  realizowanych  na
terenie  województwa  lubelskiego,  dużych  inwestycji  drogowych,  jak  również  prac
związanych z remontami ulic, chodników, zjazdów itp. 
       W kontrolach tych,  szczególną uwagę  zwracano na zagrożenia  wynikające
z różnorodności  stosowanych  procesów  technologicznych,  w  tym  związanych
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z pracami na wysokości, pracami prowadzonymi w wykopach jak również pracami
prowadzonymi pod czynnymi liniami elektroenergetycznymi. 

Inspektorzy pracy badali również zagrożenia związane z wykonywaniem prac
przez kilku przedsiębiorców w jednym miejscu, pracami występującymi w miejscach
ogólnodostępnych  oraz  podejmowali  działania  mające  na  celu  likwidację
nieprawidłowości.
         Kontrolami  obejmowano  najczęściej  duże  inwestycje  drogowe,  które  były
realizowane w woj. lubelskim. Do w/w inwestycji należy zaliczyć: 
- budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od Kurowa do początku obwodnicy

w Piaskach, wraz z obwodnicą Lublina, 
- budowę estakad nad doliną  rz.  Bystrzycy  i  samą rzeką,  o  konstrukcji  stalowej

w formie dwóch niezależnych obiektów o długości 1000 m każdy, w ciągu drogi
ekspresowej S-17,

- budowę obwodnic: Bełżyc, Biłgoraja i Hrubieszowa,
- remont wiaduktów nad doliną Przełęcz, zlokalizowanych w ciągu ulicy Filaretów

w Lublinie,
- budowę mostu na Wiśle w m. Kamień.

Na podstawie analizy przeprowadzonych kontroli  stwierdzono występowanie
zagrożeń wypadkowych związanych z:
- pracami  na  wysokości  przy  budowie  i  remoncie  drogowych  obiektów

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

- robotami  ziemnymi  –  budową  przepustów,  kanałów  sanitarnych  i  burzowych,
wykonywaniem rowów odwadniających, skarp i nasypów,

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

zjazdach, parkingach, chodnikach i zatokach,
- pracami związanymi z wykonaniem oświetlenia ulicznego, sygnalizacji drogowej,

przebudową  sieci  gazowych  i  ciepłowniczych  zlokalizowanych  w  pasach
drogowych.

Najczęściej  stwierdzone  przez  inspektorów  pracy  na  budowach
nieprawidłowości to:
-  brak  oznakowania  miejsc  prowadzonych  prac  lub  stosowanie  oznakowania

niezgodnie 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,  rękawic  antywibracyjnych,  nakolanników,  kamizelek
ostrzegawczych,

- nieprawidłowe dojścia do stanowisk pracy,
- brak lub niewłaściwe zabezpieczenia ścian wykopów,
- niewłaściwe  przygotowanie  pracowników  do  pracy  –  nie  dostarczenie

pracownikom  instrukcji  obsługi  maszyn  i  urządzeń,  oraz  prowadzonych  na
budowach procesów technologicznych.

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy m.in. wydali: 301 decyzji
nakazowych dotyczących eliminacji zagrożeń, w tym 208 decyzji ustnych, 20 decyzji
wstrzymania prac i 160 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności (z art. 108
kpa), oraz 12 decyzji skierowania do innych prac 22 pracowników.
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Azbest

          W roku  2013,  w  okresie  od  kwietnia  do  listopada  inspektorzy  pracy
z Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie  skontrolowali  24  pracodawców
przeprowadzając  łącznie  25  kontroli  podczas  wykonywania  prac  związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych z obiektów
budowlanych i przemysłowych.
          Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazują, że nadal istotnym problemem
naszego regionu są zagrożenia, jakie niesie za sobą wykonywanie prac w kontakcie
z azbestem.
          Powyższe spowodowane jest między innymi intensyfikacją prac w tym zakresie
jaka miała miejsce w ostatnim roku  (w roku 2013 do OIP w Lublinie wpłynęło 615
zgłoszeń  zamiaru  rozpoczęcia  prac,  co  stanowi  wzrost  o  89,2% w  porównaniu
z rokiem  ubiegłym),  a  tym  samym  włączeniem  większego  potencjału  ludzkiego,
często osób „przypadkowych”, bez  wymaganego przepisami  przygotowania, co ma
wpływ na wzrost ilości stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.
         Przeprowadzone kontrole wykazały,  że największy wpływ na stwierdzone
nieprawidłowości  (brak  właściwego  odgrodzenia  oraz  oznakowania  miejsc
wykonywania prac, niedopełnienie obowiązku usuwania pozostałości i pyłów z terenu
wykonywanych  robót  oraz  niewłaściwe  pakowanie  i  oznakowywanie  odpadów
azbestowych)  ma niewątpliwie czynnik ludzki.  Powyższe wynika z pośpiechu przy
wykonywaniu prac, niedbalstwa oraz bagatelizowania faktu istnienia zagrożenia dla
osób  postronnych,  tj.  zagrożenia  o  charakterze  publicznym.  Przestrzeganie
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy niejednokrotnie nie
wymagało  nakładów  finansowych,  a jedynie  uzmysłowienia  sobie  występujących
zagrożeń.

Nadzór rynku

Kontrole  w  zakresie  nadzoru  rynku  dotyczyły  spełniania  przez  wyroby
wprowadzone  na  rynek  RP  wymagań  zasadniczych,  tj.:  odpowiednich  wymagań
bezpieczeństwa. 

Doświadczenia  z  przeprowadzonych  kontroli  wskazują  na  znaczną  skalę
nieprawidłowości, pomimo obowiązywania przepisów w tym zakresie od dnia wejścia
Polski do UE. Na ogólną liczbę 34 wyrobów objętych kontrolą (łącznie z wyrobami
zgłoszonymi przez Urząd Celny) - aż 27 nie spełniało wymagań zasadniczych.

Kontrole  ukierunkowano na ocenę zgodności  z wymaganiami  zasadniczymi
i innymi wymaganiami maszyn, ponieważ zdaniem inspektorów pracy użytkowanie
tej  grupy  wyrobów  wiąże  się  z  występowaniem  największych  zagrożeń  dla
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

Kontrole  wykazały,  iż  często  występującą  nieprawidłowością  był  brak
oznakowania wyrobów znakiem zgodności CE. Dotyczyło to wszystkich wyrobów, co
do których  stwierdzono niezgodności  podczas kontroli  prowadzonych  na  wniosek
Urzędu Celnego, a ponadto głównie maszyn wykonanych na własny użytek.

Uchybienia odnoszące się do deklaracji zgodności dotyczyły, zarówno braku
deklaracji,  jak  również  wadliwej  ich  treści.  W  deklaracjach  niejednokrotnie  nie
wyszczególniano wszystkich przepisów, które winien spełniać oceniany wyrób, nie
zamieszczano podpisów osób uprawnionych  do  wystawienia  deklaracji  zgodności
oraz  dat  ich  wystawienia.  Uchybienia  wskazują  na  niekompetencję  osób
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wystawiających  deklaracje  zgodności  oraz  niedostateczną  znajomość  przepisów
przez producentów i importerów.

Niezgodności  z  zakresu  budowy  (wykonania)  dotyczyły  głównie  maszyn
wykonanych  na  własny  użytek.  Polegały  w  większości  przypadków  na  braku
wymaganych  ochron  przed  dostępem  do  elementów  ruchomych  stref  roboczych
i innych stref.

Znaczna liczba wyrobów, co do których stwierdzono niezgodności, dotyczyła
wyrobów importowanych, spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Wskazane
jest  zacieśnianie  współpracy  z  organami  celnymi  na  rzecz  zapobiegania  importu
wyrobów nie spełniających wymagań zasadniczych. 

Zasadnym  byłoby  również  nawiązywanie  i  podtrzymywanie  już  istniejącej
współpracy  z  ukraińską  inspekcją  pracy,  tj.:  z  kraju,  który  zamierza  podpisać
w przyszłości traktat akcesyjny z Unią Europejską. Powyższe w sposób istotny może
wzmocnić  ochronę  rynku  wspólnotowego,  co  leży  w  interesie  nie  tylko  Polski
i polskich pracowników, ale także wewnątrzwspólnotowego rynku UE.

Wzmożony nadzór  

      Kontrole w zakresie wzmożonego nadzoru prowadzono w 5 zakładach pracy
wytypowanych do programu długofalowego zadań prewencyjno – kontrolnych na lata
2013-2015.  Kontrole  były  więc  pierwszym  etapem zaplanowanych  na okres  3 lat
działań kontrolno-nadzorczych.

Kontrolowane  zakłady  prowadzą  działalność  produkcyjną,  jedynie  1  z  nich
zajmuje się działalnością usługową w zakresie wydobycia węgla.

We  wszystkich  zakładach  zatrudniani  pracownicy  wykonują  prace
w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi środowiska pracy. We wszystkich
w 2013 r. doszło do wypadków przy pracy.     
    Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły stanu maszyn i urządzeń
technicznych  w  tym  niespełnienie  przez  maszyny  wymagań  minimalnych  bhp,
głównie  poprzez  brak  wymaganych  ochron  przed  dostępem  do  elementów
ruchomych stref roboczych i innych stref,  brak dostatecznych zabezpieczeń przed
upadkiem  z  pomostów  służących  do  prac  konserwacyjno-naprawczych  maszyn.
Uchybienia  dotyczyły  również  stanu  obiektów  budowlanych,  w  tym  wyposażenia
technicznego obiektów, stanowisk i procesów pracy.    

   W kontrolowanych zakładach pracy doszło łącznie w 2013 r. do 24 wypadków
przy  pracy.  Problemem  była  nieadekwatność  określanych  przez  zespoły
powypadkowe  profilaktycznych  środków   i  wniosków  do  faktycznych  przyczyn
wypadków,  sprowadzanie  działań  profilaktycznych  do  ogólnego  omawiania
zaistniałych  zdarzeń  wypadkowych  z  pracownikami.  Stosowane  działania
profilaktyczne  nie  wyczerpywały  więc  skutecznych  możliwości  zapobiegania
kolejnym wypadkom.
     W ocenie inspektorów pracy stwierdzone nieprawidłowości spowodowane były
głównie  niedostateczną  znajomością  wymagań  bhp  oraz  bagatelizowaniem
obowiązujących  przepisów  i  zasad  bhp  przez  pracodawców  i  osoby  kierujące
pracownikami, jak również względami ekonomicznymi.    
      Pracodawcy  tłumaczyli  zaistniałe  uchybienia  trudną  sytuacja  ekonomiczną
zakładów,  brakiem możliwości  finansowania  kosztownych  przedsięwzięć  na rzecz
poprawy warunków pracy. 
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     Z  ustaleń  prowadzonych  kontroli  wynika,  iż  poprawę  warunków  pracy
uzyskano  we  wszystkich  5  objętych  kontrolą  zakładach  pracy.  Warunki  pracy
poprawiono dla ok. 267 pracowników na ogólną liczbę 1.142.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Kontrolując zagadnienia przestrzegania przepisów dotyczących  zatrudnienia
osób niepełnosprawnych najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie obsługi
maszyn  i urządzeń  technicznych:  brak  lub  niewłaściwe  urządzenia  ochronne,
nieprawidłowe  urządzenia  sterownicze.  Inne  najczęściej  stwierdzane
nieprawidłowości  dotyczyły  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  -  brak
pomiarów  instalacji  elektrycznej,   brak  zabezpieczenia  podstawowej  ochrony
przeciwporażeniowej  w  instalacjach  elektrycznych  eksploatowanej
w pomieszczeniach  pracy,  a  także  braku  pomiarów  natężenia  oświetlenia
elektrycznego.

Pozostałe  pojedyncze  nieprawidłowości  dotyczyły  wszystkich  badanych
zagadnień  i wynikały  z  braku  wiedzy  lub  z  braku  wnikliwych  okresowych  kontroli
pomieszczeń i stanowisk pracy.

W  wyniku  podjętych  działań  mających  na  celu  usunięcie  stwierdzonych
nieprawidłowości, pracodawcy zrealizowali 96 decyzji nakazowych, co stanowi  92%
ogółu wydanych decyzji.

Oprócz działań kontrolnych inspektorzy pracy udzielili pracodawcom 51 porad
prawnych oraz 93 porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, a także 6
porad  dotyczących  legalności  zatrudnienia.  Na  wniosek  podmiotów zewnętrznych
przeprowadzono 3 szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych.

Od kilku lat obserwowany jest spadek liczby zakładów pracy chronionej, które
dają  zatrudnienie  szczególnie  osobom  ze  znacznym  i  umiarkowanym  stopniem
niepełnosprawności, jak również ze schorzeniami specjalnymi.

Zarządzania bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach pracy, w których
wystąpiły wypadki przy pracy

Przeprowadzono 56 kontroli, których celem była ocena ograniczania poziomu
zagrożeń  wypadkowych  poprzez  wdrażanie  elementów  zarządzania
bezpieczeństwem  pracy  w  zakładach,  w  których  wystąpiły  wypadki  przy  pracy.
Stwierdzono,  że  w tym zakresie  wystąpiła  znaczna poprawa,  szczególnie  w tych
podmiotach, które we współpracy z inspektorami pracy wdrażały stosowne procedury
i podejmowały działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń. Wynikało to przede
wszystkim z krytycznej analizy postepowań pracodawcy po poprzednio zaistniałych
wypadkach przy pracy.

Obszary, w których nastąpiła poprawa ilustruje poniższa tabela. 

Lp. Rodzaj nieprawidłowości
Zakłady, w których

stwierdzono nieprawidłowości
2011 r. 2013 r.

1 Ustalenie okoliczności wypadku 53% 28% 

2
Określenie w protokole powypadkowym środków 
i wniosków profilaktycznych 45% 9,3%
Zastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków
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3 profilaktycznych 17% 9,3%

4
Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny
ryzyka zawodowego 27% 9,3%

5
Uaktualnienie  oceny  ryzyka  zawodowego  po
zaistnieniu wypadku 47% 22,0%

6
Uczestnictwo przedstawicieli  pracowników w ocenie
ryzyka zawodowego 27% 12,5%

Głównym  efektem  osiągniętym  w  wyniku  przeprowadzonych  kontroli  jest
spadek wypadków przy pracy w zakładach objętych tymi kontrolami.

Zakłady nowo powstałe

Po  przeprowadzeniu  26  kontroli  w  zakresie  zapewnienia  bezpiecznych
warunków pracy w zakładach nowo powstałych, inspektorzy pracy wydali  22 nakazy
z 95 decyzjami  oraz  13 wystąpień  z  26  wnioskami  i  zaleceniami.  Wśród decyzji
nakazowych  8 dotyczyło  wstrzymania  eksploatacji  maszyn,  a 2 wstrzymania  prac
z uwagi na zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 

W  7  przypadkach  w  stosunku  do  pracodawców  zastosowano  środki
wychowawcze, a w 1 przypadku z uwagi na rażące nieprawidłowości zastosowano
mandat  karny.  Powyższe  ustalenia  pozwalają  stwierdzić,  że  poziom zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo powstałych jest niezadowalający
i dotyczy to wszystkich branż.  

W oparciu o dokonane ustalenia dotyczące stwierdzanych podczas kontroli
nieprawidłowości  stwierdza  się,  iż  pracodawcy  organizując  zakłady  pracy,  nie
przykładają  należytej  uwagi  do  zagadnień  prawnej  ochrony  pracy,  w  tym
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  skupiając  szczególną  uwagę  na  kosztach
prowadzonej działalności gospodarczej maksymalnie je minimalizując. 

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  działalność,
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. 

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 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie wpłynęło ich łącznie
2.109,  w związku  z czym inspektorzy pracy przeprowadzili  1.178 kontroli  u 1.038
pracodawców.
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W wyniku powyższych kontroli,  stwierdzono iż spośród rozpatrzonych 3.424
problemów  zgłoszonych  w  skargach  (dotyczących  np.  wynagrodzenia  za  pracę,
czasu pracy):
 1.455 było zasadnych,
 1.103 bezzasadnych, 
 w 866 – z uwagi na skomplikowany stan faktyczny lub prawny trudno było ustalić

zasadność.

42%

33%

25%

przedmioty zasadne

przedmioty bezzasadne

przypadki w których trudno było ustalić zasadność przedmiotu skargi

W  2013  r.  odnotowano  kolejny  wzrost  liczby  skarg  i  wniosków  o  kontrole
skierowanych  do  OIP  w  Lublinie.  Liczba  zawiadomień  o  nieprawidłowościach
w okresie sprawozdawczym była  o 31% wyższa aniżeli w roku 2012 (1.796 skarg).

W  minionych  latach  liczba  skarg  utrzymywała się  na  znacznie  niższym
poziomie. W latach 2002-2007 ich liczba oscylowała w granicach od 829 do 955 by
wzrosnąć do poziomu 1.300 skarg rocznie w latach 2008-2009.

Rok 2013 był  natomiast pierwszym od kilku lat okresem, w którym zmalała
liczba skarg zgłaszanych przez związki  zawodowe.  W 2013 r.  do OIP w Lublinie
wpłynęły 52 skargi przy 69 wnioskach o kontrolę w 2012 r. i 63 skargach w 2011 r.    

Poniższy wykres obrazuje ilość skarg, jakie wpłynęły w latach 2000-2013 do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.
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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 284
2. Budownictwo 220
3. Przetwórstwo przemysłowe 171
4. Transport lądowy 99
5. Edukacja 66
6. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 50
7. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 26

Poddając  analizie  liczbę  kontroli  przeprowadzonych  w  następstwie
skierowanych  do  OIP  w  Lublinie  skarg  i  wniosków,  w  zależności  od  struktury
zatrudnienia,  należy  zauważyć,  iż  największa  ich  liczba,  ponad  50%  wszystkich
kontroli skargowych, miała miejsce w zakładach zatrudniających do 9 pracowników.
Sytuację tę obrazuje poniższa tabela:

Lp. Liczba zatrudnionych Liczba kontroli
1. do 9 osób 630
2. od 10 do 49 osób 324
3. od 50 do 249 osób 163
4. powyżej 250 osób 61

Obszary, w których dochodzi najczęściej do naruszeń przepisów prawa pracy
nie zmieniają się od kilku lat. 
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Poniższy  wykres  obrazuje  strukturę  przedmiotową  zgłaszanych skarg
i wniosków o kontrole w 2013 r. (w %):

Rok 2013 nie przyniósł zasadniczych zmian w strukturze naruszeń przepisów
prawa pracy.  Nieprawidłowości  dotyczące wynagrodzeń za pracę,  stosunku pracy
oraz czasu pracy niezmiennie stanowią główne obszary zgłaszanych skarg. 

Podobnie,  jak  w  latach  ubiegłych,  problematyka  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy  stanowiła niewielki odsetek (około 17%) ogółu spraw skierowanych do OIP
w Lublinie.  W  tym  zakresie  większość  zgłaszanych  nieprawidłowości  dotyczyła
problematyki  przygotowania  do  pracy,  w  szczególności  badań  lekarskich  oraz
szkoleń  z  dziedziny  bhp.  W  2013  r.  odczuwalny  był  natomiast  wzrost
zainteresowania  tematyką  właściwego  zabezpieczenia  stanowisk  pracy.  Sygnały
o zagrożeniach docierały do Inspekcji Pracy, zarówno od pracowników, jak i od osób
trzecich.

Wskazując na nowe zjawiska, jakie w 2013 r. pojawiły się przy rozpatrywaniu
skarg i  wniosków odnotować należy wzrost  liczby skarg anonimowych (zwłaszcza
dotyczących problematyki legalności zatrudnienia) oraz wyższą, aniżeli w ostatnich
latach,  liczbę  kontroli  skargowych  w  przedsiębiorstwach  branży  budowlanej.  Ta
ostatnia prawidłowość jest niewątpliwie odzwierciedleniem utrzymującej się, trudnej
sytuacji ekonomicznej zakładów tej branży.

Systematyczny  wzrost  liczby  wniosków  o  kontrole  kierowanych  do  OIP
w Lublinie,  a  także  rozkład  tematyczny  skarg,  wśród  których  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
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W 2013 r. działalność kontrolno-nadzorcza OIP w Lublinie w zakresie prawnej
ochrony pracy realizowana była zgodnie z Programem Działania PIP na rok 2013,
w czterech grupach zadań:
 zadań stałych,
 zadań rocznych,
 zadań długofalowych realizowanych w latach 2013-2015,
 zadań własnych.

W ramach zadań stałych, realizowanych rutynowo w 2013 r. inspektorzy pracy
kontrolowali przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie:
 czasu pracy w zakładach różnych branż,
 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
 zatrudniania pracowników młodocianych,
 urlopów wypoczynkowych.

W ramach zadań rocznych, w 2013 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 w szczególności:
 kontrole przestrzegania prawa pracy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych.

W 2013 r. inspektorzy pracy OIP w Lublinie kontrolowali  również w ramach
zadań własnych przestrzeganie przepisów prawa pracy w samorządzie terytorialnym
i jego jednostkach organizacyjnych.

Kontrole dotyczące czasu pracy zostały przeprowadzone u 103 pracodawców,
z czego  ponad  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, 
 nie  zapewnienie  pracownikom  odpowiedniego  odpoczynku  dobowego  oraz

tygodniowego. 

W  obszarze  przestrzegania  przepisów  dotyczących  rodzicielstwa
przeprowadzono  w 2013  r.  70  kontroli,  najczęściej  stwierdzając,  podobnie  jak
w latach  ubiegłych,  brak  wykazów prac  wzbronionych  kobietom.  W pojedynczych
przypadkach występowały nieprawidłowości polegające na:
 nieprzedłużeniu umowy o pracę do dnia porodu,
 zaniżaniu lub nieterminowym wypłacaniu świadczeń, tj. wynagrodzenia lub zasiłku

chorobowego,
 zatrudnianiu kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę.
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W 2013 r. przeprowadzono 61 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,
Występowały  również  uchybienia  w  zakresie  szkoleń  bhp  i  profilaktycznej

opieki zdrowotnej (brak szkoleń i badań lekarskich).

Przestrzeganie  przepisów  dot.  urlopów  wypoczynkowych  zweryfikowano
w 2013  r.  podczas  kontroli  u  83  pracodawców.  Najczęściej  występujące
nieprawidłowości polegały na:
 nie  udzielaniu  pracownikom  urlopu  wypoczynkowego  w  roku  kalendarzowym,

w którym nabyli do niego prawo, nie później niż do dnia 30 września następnego
roku kalendarzowego oraz 

 dzieleniu urlopu wypoczynkowego na części, w taki sposób, że żadna jego część
nie obejmowała kolejnych 14 dni kalendarzowych wypoczynku. 

Ponadto,  stwierdzono  pojedyncze  przypadki  nieprawidłowości  odnośnie
ustalania wymiaru pierwszego lub kolejnego urlopu wypoczynkowego.

Liczba  kontroli  obejmujących  swoim  zakresem  kompleksowe  sprawdzenie
wypłacania  pracownikom  wynagrodzeń  i  innych  świadczeń  ze  stosunku  pracy
wyniosła  w  2013  r.  351,  z  czego  228  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.

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 2013 r. przeprowadzono 25 kontroli dotyczących uprawnień pracowników
tymczasowych obejmując nimi 13 agencji pracy tymczasowej oraz 12 pracodawców
użytkowników. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły:
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 braku  pisemnych  ustaleń  pomiędzy  agencją  a  pracodawcą  użytkownikiem
w zakresie podziału obowiązków na gruncie przepisów bhp,

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

 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  2013  r.  18  kontroli.
Nieprawidłowości stwierdzono zarówno w placówkach zapewniających całodobową
opiekę  lekarską  (publicznych  i  niepublicznych)  jak  i  w  zakładach  wykonujących
działalność  leczniczą  wyłącznie  w  rodzaju  ambulatoryjne  świadczenia  zdrowotne.
Najczęściej  występujące  nieprawidłowości  w  zakresie  przestrzegania  przepisów
prawa pracy w podmiotach leczniczych  dotyczyły:
 nie udzielania urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, nie później niż

do 30 września roku następnego,
 zatrudniania  pracowników  objętych  skróconymi  normami  czasu  pracy  powyżej

dopuszczalnego ich wymiaru,
 nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy,
 zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których winna

zostać zawarta umowa o pracę.

W  ramach  realizacji  tematu  „Kontrole  czasu  prowadzenia  pojazdu,  przerw
i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców” inspektorzy pracy przeprowadzili
34  kontrole.  Objęły  one  łącznie  29.446  dni  pracy  194  kierowców.  Najczęstsze
nieprawidłowości  występowały  w  obszarze  czasu  prowadzenia  pojazdu  i  czasu
pracy, a obejmowały:
 nieprzestrzeganie maksymalnego dobowego czasu prowadzenia pojazdu,
 niezapewnienie wymaganego odpoczynku dziennego,
 nieprzestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy

jeśli praca wykonywana jest w porze nocnej,
 nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy.

W 2013 r.  przeprowadzono 104 kontrole,  których  przedmiotem była  ocena
prawidłowości  zawierania  z  osobami  fizycznymi  umów  cywilnoprawnych.  W  25
przypadkach kontrole były inicjowane złożeniem skargi. 

Ocenie  poddano  sposób  wykonywania  pracy  1.339  osób zatrudnionych  na
podstawie  umów  cywilnoprawnych.  W  odniesieniu  do  292  osób  inspektorzy
zakwestionowali  zawarcie  umów  cywilnoprawnych,  kierując  do  przedsiębiorców
środki prawne, zobowiązujące ich do potwierdzenia zatrudnienia osób wykonujących
pracę w ramach stosunku pracy. 

W  następstwie  realizacji  zaleceń  pokontrolnych  116  osobom  potwierdzono
zatrudnienie  pracownicze  pomimo  zawartej  uprzednio  umowy  cywilnoprawnej.
W przypadku  29  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  2013  r.  Pozostałe  147  osoby,  którym  nie
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potwierdzono umów o pracę, nie były zainteresowane podejmowaniem na ich rzecz
dalszych  działań  zmierzających  do  przekształcenia  rodzaju  umowy  łączącej  ich
z zatrudniającym.

W  związku  z  ustaleniami  kontroli,  inspektorzy  OIP  w  Lublinie  skierowali
w 2013 r. do pracodawców:
 325 decyzji nakazujących wypłatę na rzecz 4.506 pracowników wynagrodzenia

za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w łącznej kwocie
ponad 7,3 mln zł, 

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

Realizując  wydane  przez  inspektorów  pracy  decyzje  płacowe,  pracodawcy
wypłacili  1.582 pracownikom świadczenia  pieniężne ze  stosunku pracy w łącznej
kwocie ponad 2,31 mln zł.

Natomiast  w  wyniku  realizacji  wystąpień,  w  obszarach,  w  których
występowało najwięcej naruszeń, osiągnięto poprawę praworządności w stosunkach
pracy w ten sposób, iż:
 45 pracodawców wypłaciło zaległe wynagrodzenie za pracę w łącznej wysokości

ponad 798 tys. zł dla 1.014 pracowników,
 83 pracodawców wypłaciło wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

w łącznej wysokości ponad 97 tys. zł dla 365 pracowników,
  w  212  zakładach  pracy  założono  ewidencję  czasu  pracy  dla  zatrudnionych

pracowników,
 68  pracodawców  udzieliło  416  pracownikom  zaległych  urlopów

wypoczynkowych.

Analiza  dokumentacji  pokontrolnej  wskazuje,  iż  przyczyną  naruszeń
najbardziej  istotnych  dla  pracowników,  a  więc  dotyczących  braku  wypłaty
wynagrodzenia  jest,  w/g  informacji  przekazywanych  przez  pracodawców,  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.

Kolejną grupę najczęściej powtarzających się uchybień stanowiły naruszenia
dotyczące czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych. Przyczyny nieprzestrzegania
przepisów  w  tym  zakresie  pozostawały  głównie  w  sferze  organizacji  pracy.
Pracodawcy  dążąc  do  minimalizacji  kosztów  działalności  ograniczali  liczbę
zatrudnionych,  nadmiernie  obciążając  pracą  osoby  pozostające  w  zatrudnieniu,
często z naruszeniem gwarancji zapewnienia minimalnych okresów odpoczynku od
pracy.  Zlecana  w  ten  sposób  praca  w  godzinach  nadliczbowych  rodziła  kolejne
naruszenia, w sytuacji kiedy pracodawcy nie byli w stanie wywiązać się z obowiązku
stosownej  rekompensaty  w  postaci  udzielenia  pracownikom  czasu  wolnego  lub
dodatkowego wynagrodzenia.

Ograniczone  zatrudnienie  stanowiło  równie  często  powód  nieudzielania
pracownikom  urlopów  wypoczynkowych.  Brak  możliwości  zastąpienia  pracownika
w czasie  jego absencji  bywał  podnoszony przez kontrolowanych  przedsiębiorców,
jako okoliczność wyjaśniająca nieprawidłowości.
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Wydaje się, iż błędy w organizacji czasu pracy częściowo można wytłumaczyć
brakiem  fachowych  wiadomości  pracodawców,  którzy  nie  potrafili  wykorzystać
możliwości  zgodnego  z  przepisami  uelastycznienia  czasu  pracy  zatrudnionych
pracowników. 

Nie  można  jednak  zapomnieć  o  wciąż  znacznej  grupie  przedsiębiorców
świadomie i z pełnym rozmysłem naruszających uprawnienia pracownicze, co było
szczególnie widoczne w obszarze nierzetelnego ewidencjonowania czasu pracy. 

Eliminacja  zjawiska  świadomego  naruszania  praw  pracowniczych  stanowić
będzie  główny  cel  działań  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie
w nadchodzącym roku.

2.3. Legalność zatrudnienia 

W roku 2013 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
przeprowadzili łącznie 1.357  kontroli, dotyczących zagadnień legalności zatrudnienia
i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz 132 kontroli dotyczących legalności
powierzania  i  wykonywania  pracy  przez  cudzoziemców.  W  czasie  kontroli
sprawdzono  przestrzeganie  przepisów  dotyczących  legalności  zatrudnienia
i wykonywania  innej  pracy  zarobkowej  w  odniesieniu  do  19.548  osób  obywateli
polskich i 338 cudzoziemców.

Dane  zgromadzone  podczas  kontroli  pozwalają   zaobserwować  zmiany
zachodzące   na  przestrzeni  ostatnich  lat   w  zakresie  przestrzegania  przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia.

Zmniejszył  się  wskaźnik   obywateli  polskich   świadczących  pracę  bez
potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę. Najwyższy wskaźnik tej
nieprawidłowości odnotowano w 2012 r. 

Jednocześnie  podkreślenia wymaga, że w roku  sprawozdawczym ujawniono
utrzymywanie się tendencji wzrostowej liczby 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.  W odniesieniu  do  roku  2012  liczba  osób
bezrobotnych, które podjęły pracę w w/w okolicznościach, wzrosła o 5,48%. Z roku
na rok następuje nasilenie tego zjawiska.
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Wzrosła  też  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.
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Największy  wzrost  skali  nieprawidłowości  w  stosunku  do  lat  poprzednich
odnotowano  przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy.

Nie opłacono składek za 3.372 osoby (na 12.363 osób objętych kontrolą)  na
kwotę  353.775  zł.  Prawie  dwukrotnie  wzrosła  kwota  niezapłaconych  składek  na
Fundusz Pracy w porównaniu do roku poprzedniego, tj.  z 182.997 zł, odnotowanej
w 2012 r., do 353.775 zł w roku 2013 r. (wzrost o 93,32%). 

Warto  natomiast  podkreślić,  że  nastąpił  znaczący  spadek  ujawnionych
przypadków  zgłaszania  nieprawdziwych  danych  mających  wpływ  na  wysokość
składek na Fundusz Pracy w porównaniu z rokiem poprzednim. Potwierdzona ogólna
kwota zaległości wynikająca z podawania niewłaściwych danych mających wpływ na
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wysokości  składek  na  Fundusz  Pracy  spadła  z  12.684  zł  do  8.543  zł  (spadek
o 32,65%).

Podstawowe  nieprawidłowości  stwierdzane  podczas  kontroli  legalności
zatrudnienia  i  wykonywania  innej  pracy  zarobkowej  przez  cudzoziemców
w porównaniu z danymi z lat ubiegłych przedstawiają się następująco:

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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%
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1 - brak zezwolenia na pracę, 3 - brak wym. umów na piśmie, 4 - brak umów o pracę, 5 - brak umów 
cywilnoprawnych, 7 - niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 9 - nieuwzględnienie w umowach war. 

zawartych we wnioskach.

Zestawienie podst. nieprawidłowości w latach 2009-2013 

Porównując  najistotniejsze  nieprawidłowości  należy  stwierdzić,  że  w  roku
2013 r. zmniejszyła się  liczba 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. Pozwala  to pozytywnie oceniać działania podejmowane
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie w zakresie wdrażania przestrzegania
podstawowych praw, do których należy  zaliczyć potwierdzanie cudzoziemcom na
piśmie umów dotyczących wykonywanej pracy oraz zgłaszanie ich  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. 

W  2013  r.  w  urzędach  pracy  województwa  lubelskiego  zarejestrowanych
zostało  18.105  takich  oświadczeń,  a Lubelski  Urząd  Wojewódzki  wydał  1.322
zezwolenia  na  pracę.  Stwierdzono  nieznaczny  wzrost  powierzania  pracy  na
podstawie zezwoleń na pracę i jednocześnie liczący się spadek liczby oświadczeń
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o 1.220. 
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Najliczniejszą  grupę  cudzoziemców  podejmujących  pracę  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiły osoby narodowości ukraińskiej.  

Do wymiernych efektów działalności w obszarze legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej  obywateli polskich uzyskanych w roku 2013 można zaliczyć:

Liczba Kwota (zł)
1 Legalizacja zatrudnienia ogółem 367 X
2 2a – potwierdzenie na piśmie rodzaju 

i  warunków  zawartej  z  pracownikiem
umowy o pracę

126 X

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

108 X

2c  –  zgłoszenie  do  ubezpieczenia
społecznego

190 X

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1096 222925
4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie

społeczne
50 53001

5 Decyzje  o  pozbawieniu  statusu
bezrobotnego:

2 X

6 - w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 0 X
7 Zwroty  nienależnie  pobranych  zasiłków,

świadczeń, itp.
0 0

8 Ogółem X 275926,00

            W obszarze  legalności  zatrudnienia  i  innej  pracy  zarobkowej   oraz
wykonywania pracy przez cudzoziemców  efekty wyglądały następująco:

Wyszczególnienie Ilość Wartość

1.

Zawarcie  z  cudzoziemcem  wymaganej  umowy  o  pracę,
w tym: 

11 X

1a  -  zawarcie  umowy  o  pracę   w  miejsce  umowy
cywilnoprawnej – na podstawie art. 22 Kp

0

2.
Zawarcie  z  cudzoziemcem  wymaganej  umowy
cywilnoprawnej 

11

3. Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 6
4. Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 5 35223
5. Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 11 1406
6. Opłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne 0 0
7. Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca 0

8.
Decyzje  o  zobowiązaniu  cudzoziemca  do  opuszczania
Polski lub wydaleniu cudzoziemca

1

9. Ogółem 36629

W związku z prowadzonymi  kontrolami dotyczącymi  legalności  zatrudnienia
i powierzania  innej  pracy  zarobkowej  inspektorzy  pracy  Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Lublinie współpracowali  z innymi organami działającymi w tym obszarze:

29



- starostami  -  do  których  po  kontroli  skierowano  17  pism  informujących
o nielegalnym  wykonywaniu  pracy  zarobkowej  przez  bezrobotnych  oraz
nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy  przez przedsiębiorców, 

- Zakładem  Ubezpieczeń  Społecznych  -  skierowano  31  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, 

- Policją - przekazano Policji dwie sprawy zgodnie z właściwością, które dotyczyły
prowadzenia  działalności  gospodarczej  bez  wpisu  do  ewidencji  działalności
gospodarczej. Funkcjonariusze Policji na wniosek inspektorów pracy w razie takiej
potrzeby  udzielali  im  wsparcia  w  niestandardowych  kontrolach  legalności
zatrudnienia.  

- Urzędem Kontroli Skarbowej - skierowano 2 pisma dotyczące uszczuplenia kwoty
podatku  oraz  jedno  zawiadomienie  dotyczące  przekazania  sprawy  zgodnie
z właściwością.  Ponadto  Urzędy  Skarbowe,  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych
przekazywały do OIP anonimowe pisma osób zgłaszających do nich wykonywanie
pracy przez osoby w określonych podmiotach bez umów o pracę („na czarno”).
Sygnały te, o ile znajdowały się w nich wątki  dotyczące legalności zatrudnienia
i dawały  szanse  przeprowadzenia  skutecznej  kontroli,  były  uwzględniane  przy
planowaniu  kontroli.  Na  podstawie  informacji  przekazanych  przez  Urzędy
Skarbowe przeprowadzono 6 kontroli. 

Współpraca z organami działającymi w sferze aktywności cudzoziemców na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  szczególności  dotyczyła  działań
podejmowanych w porozumieniu lub wspólnie ze Strażą Graniczną lub 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.

Inspektorzy  pracy  uczestniczyli  w  szeregu  spotkaniach,  na  których
zapoznawano ich uczestników  z zadaniami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie
zatrudniania  cudzoziemców  oraz  przepisami  ustawy  o promocji  zatrudnienia
i instytucjach  rynku  pracy,  w  tym  możliwości  zatrudniania  obcokrajowców
i bezrobotnych w gospodarstwach  rolnych, m.in.:
- w  ramach  współpracy  ze  Strażą  Graniczną  zorganizowano   szkolenie  dla

Funkcjonariuszy  PSG  w Białej  Podlaskiej  zajmujących  się  tematyką  legalności
zatrudnienia cudzoziemców oraz wspólne szkolenie sekcji legalności zatrudnienia
z  przedstawicielami  sześciu  Placówek  Straży  Granicznej:  w Skryhiczynie,
Dorohusku, Woli Uhruskiej, Zbereżu, Włodawie i Dołchobrodach, w trakcie którego
omówione  zostały  zasady kontroli  legalności  zatrudnienia  cudzoziemców przez
inspektorów pracy i kontroli pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 

- we  współpracy  ze  Strażą  Graniczną  inspektorzy  pracy  Sekcji  Legalności
Zatrudnienia - uczestniczyli w spotkaniach z plantatorami uprawiającymi warzywa,

- na  zaproszenie  Stowarzyszenia  Sadowników  RP,  przy  udziale  przedstawicieli
Powiatowego  Urzędu  Pracy  Inspektoratu  ZUS  w  Kraśniku,  Funkcjonariusza
Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie zorganizowano spotkanie
w Gminnym Ośrodku Kultury - Dom Strażaka w Bobach,  uczestniczyło   w nim
ok.120 osób z okolicznych wsi, z terenu gminy Urzędów i powiatu kraśnickiego, 
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-  na zaproszenie Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizowano spotkanie w Starostwie
Powiatowym  w  Janowie  Lubelskim  dla  rolników  i  przedsiębiorców
interesujących się tematyką legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Należy  zauważyć,  że  w  stosunku  do  roku  2013  r.  odnotowaliśmy  spadek
prawie  wszystkich  podstawowych  parametrów  nieprawidłowości  dotyczących
legalności  zatrudnienia.  Jedyny  wzrost  odnotowano  podczas  badania  zawierania
umów o pracę na piśmie. Podkreślić należy, że obniżenie skali nieprawidłowości było
efektem  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.  Spójne  podejście  do  podejmowanych  działań  spowodowało  zwiększenie
liczby wydanych zezwoleń na pracę, przy jednoczesnym zauważalnym ograniczeniu
liczby zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom.

Jednym  z  efektów  tego  współdziałania  była  konferencja  panelowa
zorganizowana pod hasłem „EUROPEJSKI STYL – praworządność, praca, godność”
pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, która odbyła się w Sali Błękitnej
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Konferencja  poświęcona  była  zasadom
postępowania  i współżycia  społecznego  między
pracodawcami  a pracownikami  określonym
w Europejskiej Karcie Praw Podstawowych. 

            W 2013 r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie
przeprowadzono  31  kontroli  w  celu  dokonania  oceny  przestrzegania  przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia.
             Dane statystyczne dot. liczby kontroli przeprowadzonych na skutek  skarg,
interwencji  własnej  urzędu,  w wyniku  monitoringu  ogłoszeń,  ofert,  powiadomienia
otrzymanego z innego urzędu:

Lp. Wyszczególnienie Liczba
kontroli

1. Kontrole ogółem, w tym:
2. wynikające z rozpatrzenia skargi 8
3. związane z interwencją własną urzędu:

realizacja  planu  kontroli  agencji  wytypowanych  pod  względem
nieprawidłowości lub rodzaju świadczonych usług 
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monitoring  ogłoszeń,  ofert  itp.,  zamieszczanych  przez  agencje
zatrudnienia w mediach

2

4. wynikające z powiadomienia otrzymanego z innego organu 1
5. inne przypadki 3

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że w roku 2013,
tak  jak  w  latach  poprzednich,  rażące  nieprawidłowości  ujawniono  w agencjach
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zatrudnienia kierujących osoby do pracy za granicą do pracodawcy zagranicznego,
Dotyczyły one osób kierowanych do pracy za granicą do pracodawcy zagranicznego,
tj.   bez  umów  zawartych  w  formie  pisemnej  określających  warunki  zatrudnienia
u pracodawcy zagranicznego oraz niepełnych informacji w treści umów zawieranych
z  osobami  kierowanymi  do  pracy  do  pracodawcy  zagranicznego.  Świadczyło  to
o niedostatecznej znajomości przepisów prawa w tym zakresie przez prowadzących
agencje zatrudnienia. W niektórych przypadkach takie działanie agencji zatrudnienia
było  celowe,  służyło  osiągnięciu  jak  największych  korzyści  finansowych,  czy  też
uniknięcia odpowiedzialności jako agencja  w przypadku niedotrzymania warunków
umowy. 

Stwierdzono  też  dwa  przypadki  nielegalnego  prowadzenia  agencji
zatrudnienia. Podmioty  te ostatecznie dokonały rejestracji prowadzonej działalności
i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie  otrzymały certyfikat.

Ponadto  w  2013  r.  najczęściej  ujawniano  nieprawidłowości  w  agencjach
kontrolowanych po raz pierwszy, które dotyczyły przede wszystkim: nie podawania
w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru i nie oznaczania
ofert  pracy tymczasowej,  jako  „oferta  pracy tymczasowej”.  Zwrócić  jednak należy
uwagę, że tego rodzaju nieprawidłowości natychmiast są eliminowane, w agencjach
kontrolowanych  powtórnie  tego  rodzaju  nieprawidłowości  już  nie  występują.
Wystąpiły też naruszenia wynikające z braku środków finansowych, tj. nieterminowe
wypłacanie wynagrodzeń i  nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

Pozostałe  ujawnione  naruszenia  przepisów ustawy  o  promocji  zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy miały charakter jednostkowy.

W roku 2013 nie wystąpiły przypadki: nie przekazania w terminie marszałkowi
województwa  corocznych  informacji  o  działalności  agencji  za  rok  ubiegły  lub
o zaprzestaniu działalności, zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności
gospodarczej, pobierania przez agencje zatrudnienia od osób poszukujących pracy
innych  opłat  niż  dozwolone  przepisami  art.  85  ust.  2  pkt  7  ustawy  o  promocji
zatrudnienia i instytucjach runku pracy.  

III. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

1.  Udzielanie porad prawnych 

W okresie  sprawozdawczym  w Okręgowym Inspektoracie  Pracy w Lublinie
(oddziały:  w  Zamościu,  Białej  Podlaskiej  i  Chełmie)  udzielono  23  796  porad
prawnych  tematycznie  obejmujących  25 376  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 3 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
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e-mail 295 341 387
pisemna 432 259 234
telefoniczna 12910 16545 19000
ustna 7450 5214 4175
Suma 21 087 359 23 796

Statystyki dowodzą, iż co roku zwiększa się liczba zapytań, które wpływają do
Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie  drogą  elektroniczną.  Fakt  ten
niewątpliwie związany jest z postępem technicznym w tej dziedzinie, jaki i prostotą tej
formy złożenia zapytania prawnego. Dzięki rozwojowi Internetu i zwiększającemu się
dostępowi  ludności  do  tego  środka  komunikacji,  maleje  liczba  zapytań  prawnych
przekazywanych przez zainteresowanych w tradycyjnej formie. Internet stał się na
tyle powszechny, iż częstokroć do korzystania z niego nie jest potrzebny komputer,
a wystarczy zwykły telefon komórkowy. 
Należy prognozować,  iż  elektroniczna forma składania  zapytań  prawnych,  będzie
w kolejnych latach dominować nad formą tradycyjną,  co jest  faktem zrozumiałym,
gdy  zwrócimy  uwagę  na  zwiększające  się  możliwości  techniczno-organizacyjne
płynące z rozwoju komunikacji w Internecie.

Należy  zauważyć,  iż  7  maja  2012  r.  w  Okręgowym  Inspektoracie  Pracy
w Lublinie, zostały wprowadzone zmiany odnośnie udzielania telefonicznych porad
prawnych.  Stworzona  wówczas  infolinia  telefoniczna,  wcieliła  funkcjonujące
wcześniej  odrębne dla każdego oddziału OIP nr telefonów.   Bez wątpienia dzięki
zastosowaniu infolinii zwiększyła się liczba porad prawnych udzielanych w tej formie.
W  2013  r.  odnotowano  wzrost  liczby  udzielonych  porad  telefonicznych  o  47%
w stosunku do roku 2011 i 15% w stosunku do roku 2012.

Trzeba  przypuszczać,  iż  liczba  udzielonych  porad  telefonicznych  osiągnie
w pewnym momencie pewien pułap liczbowy, na którym będzie się utrzymywać na
przestrzeni lat. Wniosek taki należy wysnuć z faktu, iż organizacja systemu infolinii
umożliwia  by  w  danym  momencie  była  udzielona  tylko  określona  liczba  porad
prawnych telefonicznych w tym samym czasie.

W  roku  2013  zakres  tematyczny  poradnictwa  dotyczył  przede  wszystkim
zagadnień  związanych  ze  stosunkiem  pracy,  czyli  zawierania  umów  o  pracę,
rozwiązywania umów o pracę, obowiązujących okresów wypowiedzeń, poprawności
wypełniania świadectw pracy,  czy też możliwości i  sposobu składania odwołań do
sądów pracy. Drugą grupą najczęściej zadawanych pytań, były te dotyczące sposobu
naliczania  wynagrodzenia  oraz  możliwości  postępowania  w  razie  nie  wypłacenia
wynagrodzenia  oraz  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  przez
pracodawcę. Znaczna część pytań odnosiła się również do zagadnień związanych
z uprawnieniami  rodzicielskimi  oraz  urlopami  wypoczynkowymi.  Wielu
zainteresowanych pytało o poprawność stosowania norm czasu pracy i systemów
czasu pracy u przedsiębiorców, u których byli zatrudnieni. 

W  związku  ze  zmianami  wprowadzonymi  do  Kodeksu  pracy  w  zakresie
uprawnień rodzicielskich, odnotować należy wzrost zainteresowania poradami o tej
tematyce.  Przede  wszystkim  zainteresowani  pytali  o  nową  instytucję  urlopów
rodzicielskich,  jak i  wszelkie zmiany tyczące się  zagadnień prawnych związanych
z urlopami wychowawczymi. Rok 2013 przyniósł również zmiany w zakresie czasu
pracy.  Kontrowersje  wśród  zainteresowanych  budziła  głównie  możliwość
przedłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy oraz sposób wprowadzenia
takiego rozwiązania u przedsiębiorców. Częstymi były również pytania odnoszące się
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do elastycznego czasu pracy pracowników, zainteresowani pytali o przesłanki, które
musi  spełnić  pracodawca  w celu  wprowadzenia  w  przedsiębiorstwie  tej  instytucji
prawnej. 

2. Prewencja i promocja 

Działania prewencyjne wspierające działalność kontrolną w roku 2013

Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 

Celem  kampanii  było  upowszechnianie  wśród  osób  pracujących
i pracowników, studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych
i instytucjonalnych oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach
prawa pracy przy zatrudnianiu, specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do
zatrudnienia  niepracowniczego,  umowach  terminowych.  Tematyka  kampanii
informacyjno-promocyjnej  objęła  także  zagadnienia  legalności  zatrudnienia
cudzoziemców. Działania w ramach kampanii polegały na:
 informowaniu  o  specyfice  zatrudnienia  pracowniczego  i  niepracowniczego

w zakresie przysługujących praw, obowiązków, a także warunków ubezpieczenia
społecznego osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy,

 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,  organizacji  związkowych,  społecznych  inspektorów  pracy  i  osób
bezrobotnych.
       Liczba uczestników, którzy wzięli udział w działaniach zorganizowanych przez
Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie,  wyniosła  łącznie  1.342  osoby  w  trakcie
podjętych 34 spotkań szkoleniowych. W 10 przypadkach działaniami prewencyjnymi
objęto odbiorcę masowego. W działaniach tych uczestniczyło ok. 18.700 osób.

„Zarządzanie  bezpieczeństwem  pracy  –  prewencja  wypadkowa  w  średnich
i dużych zakładach pracy” 

         Program  informacyjno-prewencyjny  w  2013  roku  skierowany  był  do
pracodawców średnich (zat. od 50 do 249 pracowników) oraz dużych zakładów (zat.
powyżej  250  pracowników),  w  których  odnotowano  przynajmniej  jeden  ciężki  lub
śmiertelny  wypadek  przy  pracy  lub  stwierdzono  dużą  liczbę  powtarzalnych
wypadków przy pracy. Celem programu było ograniczenie zagrożeń wypadkowych
w szczególności poprzez:
 upowszechnianie metody zarządzania sprawami bhp, jako skutecznego narzędzia

efektywnej prewencji wypadkowej wśród pracodawców i przedsiębiorców,
 nadanie właściwego znaczenia analizie stanu bhp, przyczyn wypadków przy pracy

oraz skuteczności środków zapobiegających tym wypadkom,
 wsparcie zakładów, w których odnotowano duże nasilenie wypadków przy pracy

w  działaniach  służących  ograniczeniu  zagrożeń  zawodowych,  skutkujących
wypadkami przy pracy.

        Szkolenie dla 142 przedstawicieli 71 zakładów było punktem wyjściowym do
przeprowadzenia  przez pracodawców samokontroli  warunków pracy we  własnych
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zakładach  na  podstawie  przekazanych  ankiet  specjalistycznych.  Następnie
w październiku  i  listopadzie  2013  roku  inspektorzy  pracy  przeprowadzili  audyty
zakładów uczestniczących w programie lub zakłady przekazały raporty informujące
o dostosowaniu  elementów  promowanych  w  trakcie  programu.  17  pracodawców
ukończyło program i otrzymało dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy.

Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 

Celem  kampanii  było  zapobieganie  wypadkom  przy  pracy  spowodowanym
przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem się
pracownika 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).  Kampania  realizowana  była  w  szczególności  przez  szkolenia
i seminaria.

W  14  spotkaniach  zorganizowanych  przez  Okręgowy  Inspektorat  Pracy
w Lublinie  udział  wzięło  w sumie  627 osób z  następujących  branż:  przetwórstwo
przemysłowe  w  głównej  mierze  branży  drzewnej,  spożywczej,  chemicznej
i drukarskiej,  handel  i  usługi,  administracja  publiczna,  przetwórstwo  rolne  oraz
rolnictwo.

Kampania  informacyjno-promocyjna  „Szanuj  życie  –  bezpieczna  praca
w gospodarstwie rolnym” 

Wzorem lat  ubiegłych na rok 2013 przewidziano organizację ogólnopolskiej
kampanii  medialnej  dotyczącej  bezpiecznej  pracy w gospodarstwach rolnych oraz
prowadzenie działań prewencyjnych przez Okręgowe Inspektoraty Pracy. 

Głównym celem działań w kampanii pod hasłem „Troska o bezpieczeństwo to
Twoja  ROLA”  było  dążenie  do  ograniczenia  ryzyka  wypadkowego  oraz  poprawy
ochrony zdrowia   w gospodarstwach rolnych.

Działania  prewencyjne  oraz  część  medialna  adresowane  były  do  rolników
prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, członków ich rodzin, a także innych
osób pracujących w gospodarstwach rolnych.

Specjaliści OIP w Lublinie przeprowadzili 46 szkoleń, w których wzięło udział
1.374 rolników i uczniów oraz zorganizowali 6 konkursów, w których udział wzięło
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444  osoby.  Zrealizowali  411  wizytacji  wiosennych,  żniwnych  i  jesiennych  prac
polowych,  w  których  uczestniczyło  w  sumie  646  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.

Nadmienić także należy, że w 2013 roku pracownicy z OIP w Lublinie stali się
kreatorami  i  realizatorami  5  filmów  instruktażowych  dla  rolnictwa.  Filmy
wyprodukowane przez lubelską telewizję internetową były realizowane pod ścisłym
nadzorem merytorycznym naszych specjalistów na terenie 4 gospodarstw rolnych
Lubelszczyzny.  Płyty  z  filmami  wykorzystywane  będę  na  terenie  całego  kraju  do
promowania bezpiecznej pracy w rolnictwie indywidualnym.

Działania prewencyjne związane z nanomateriałami  

Celem  programu  było  upowszechnianie  wśród  pracodawców,
przedsiębiorców,  pracowników  i  służb  zajmujących  się  bezpieczeństwem  pracy
wiedzy  nt.  zagrożeń  dla  zdrowia  związanych  z  nanomateriałami  (wytwarzanie
i wykorzystywanie)  oraz  metod  do  oceny  ryzyka  w  przypadku  stosowania
nanomateriałów. Podejmowane działania przewidziane były dla zakładów, w których
nanomateriały wykorzystywane są w produkcji, lub są wytwarzane.

W  ramach  realizacji  tematu  przeprowadzone  były  2  szkolenia,  w  których
uczestniczyło 67 osób.

Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie 

Celem programu była poprawa wiedzy o bhp, zwłaszcza w małych firmach
wykonujących roboty rozbiórkowe, instalacyjne lub wykończeniowe oraz zwiększenie
świadomości  w  zakresie  zapobiegania  i ograniczania  ryzyka  związanego
z wykonywaniem tych robót. 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  i  przyznawanie  przez  okręgowy  inspektorat  pracy
zaświadczeń o ukończeniu programu w przypadku pozytywnej oceny inspektora
pracy.

W ramach  realizacji  tematu  na  terenie  działania  Okręgowego  Inspektoratu
Pracy w Lublinie  przeprowadzono  3  szkolenia,  w których  wzięło  udział  99  osób.
W związku  z  tematem  przeprowadzono  33  kontrole  audytowe.  W  trakcie
prowadzonych  szkoleń  oraz  realizowanych  czynności  kontrolnych,  a  także  na
podstawie otrzymanych od pracodawców ankiet należy stwierdzić,  że pracodawcy
chętnie  uczestniczą  w  spotkaniach  organizowanych  przez  Państwową  Inspekcję
Pracy.  Chcą  podnosić  poziom  swojej  wiedzy  z  zakresu  BHP.  41  pracodawców,
którzy  przystąpili  do  programu  prewencyjnego  i  w  ocenie  koordynatora  tematu
ukończyli program, otrzymało dyplomy udziału.
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Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez
użytkowane maszyny i urządzenia do obróbki drewna 

Celem  programu  było  zapobieganie  wypadkom  przy  obsłudze  maszyn  do
obróbki drewna poprzez:
 przeprowadzenie  szkoleń  dla  pracodawców  i  przedsiębiorców  (użytkowników

maszyn do obróbki drewna) odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania maszyn przez pracowników,

 sprawdzenie  i  ewentualne  dostosowanie  użytkowanych  maszyn  do  obróbki
drewna do minimalnych wymagań bhp - przez pracodawców i przedsiębiorców,
którzy uczestniczyli w szkoleniach,

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

W ramach  realizacji  tematu  na  terenie  działania  Okręgowego  Inspektoratu
Pracy w Lublinie przeprowadzono 3 szkolenia:
- w dniu 04.06.2013 r. w Zamościu,
- w dniu 05.06.2013 r. w Lublinie,
- w dniu 27.06.2013 r. w Zwierzyńcu.

W  związku  z  tematem  przeprowadzono  także  6  kontroli  audytowych,
4 potwierdziły  wykonanie  zadeklarowanych  działań.  27  pracodawców,  którzy
przystąpili  do  programu prewencyjnego  w ocenie  koordynatora  tematu  ukończyło
program i otrzymało dyplomy udziału.

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 

Podstawowe  cele  programu  realizowanego  od  kilku  lat  przez  Okręgowy
Inspektorat  Pracy  w  Lublinie  to  zwiększenie  wśród  młodych  pracowników
świadomości zagrożeń związanych z pracą. W 2013 roku do programu przystąpiło 27
szkół,  69  nauczycieli  zostało  przeszkolonych  przez  specjalistów  PIP,  a  3.963
uczniów  wysłuchało  prelekcji.  Przykłady  działań  prewencyjnych  organizowanych
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie to m.in.:
  W  dniu  15  maja  2013  r.  pod  hasłem  „Większa  świadomość  –  większe
bezpieczeństwo”  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie
odbył  się  Dzień  Otwarty  z  Państwową  Inspekcją  Pracy.  W  ramach  spotkania
inspektorzy pracy przeprowadzili wykłady dla młodzieży z zagadnień bezpieczeństwa
pracy przy wykonywaniu prac   w zawodach kucharz, piekarz, mechanik oraz stolarz.
Po wykładach przeprowadzili konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpiło pod koniec
Dnia  Otwartego.  Laureaci  konkursów  otrzymali  nagrody  ufundowane  przez
Okręgowy Inspektorat  Pracy w Lublinie.  W ciągu „Dnia”  realizowane były  pokazy
i prezentacje  przygotowane  przez  specjalistów  z  OIP  w  Lublinie  oraz  przez
zaproszone  do  współpracy  instytucje,  takie  jak  policja,  straż  pożarna,  pogotowie
ratunkowe. Ponadto przez cały czas trwania imprezy uczniom rozdawano bezpłatne
wydawnictwa  oraz  materiały  promocyjne  Państwowej  Inspekcji  Pracy.
W przedsięwzięciu wzięło udział ok. 300 uczniów szkoły.

W dniach 12 kwietnia i 29 maja 2013 r. inspektorzy pracy z Oddziału w Białej
Podlaskiej  przeprowadzili  szkolenia oraz konkurs dla 100 uczniów ostatnich klas  
o  kierunku  budowlanym,  mechanicznym  oraz  elektrycznym  z  Zespołu  Szkół
Zawodowych  nr  2  im.  Franciszka Żwirki  i  Stanisława Wigury w Białej  Podlaskiej.
W pierwszym  dniu  odbyły  się  wykłady  kładące  szczególny  nacisk  na  sposób
nawiązywania  stosunku pracy,  zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,  różnice
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między umowami  cywilno-prawnymi,  a  umowami  o pracę.  Podczas drugiego dnia
przeprowadzono wykład, w którym omówiono podstawowe przepisy bhp dotyczące
organizacji  pomieszczeń  i  stanowisk  pracy,  maszyn  i  urządzeń  oraz  zagrożenia
wypadkowe. Uczestnicy otrzymali tematyczne materiały wydawnicze PIP. Dodatkowo
przeprowadzono konkurs, w którym wzięło udział 20 uczniów. Zastępca okręgowego
inspektora pracy w Lublinie wręczył  3  laureatom nagrody ufundowane przez OIP
w Lublinie. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali scenkę teatralną, a na boisku
szkolnym  odbył  się  pokaz  szukania  narkotyków  przez  psy  Straży  Granicznej
z Terespola oraz prezentacja sprzętu przeciwpożarowego przez KM PSP w Białej
Podlaskiej.

W  dniu  3  października  2013  r.  przedstawiciele  Okręgowego  Inspektoratu
Pracy  w Lublinie,  we  współpracy  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Łęcznej  oraz
Zespołem Szkół  nr  2  w Milejowie,  zorganizowali  skierowany do  młodzieży  Dzień
Otwarty z PIP. W wydarzeniu udział wzięło 150 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 i 2
w Milejowie  oraz  Zespołu  Szkół  nr  2  w Jaszczowie.  W programie  spotkania  były
wykłady  z  zakresu  podstaw  prawa  pracy,  ergonomii  pracy  przy  monitorze
ekranowym,  stresu  zawodowego  i  mobbingu  oraz  chorób  kręgosłupa.  Na
zakończenie każdego z wykładów odbył się konkurs wiedzy dla słuchaczy. Spośród
uczniów,  którzy  udzielili  prawidłowych  odpowiedzi  na  wszystkie  zadane  pytania,
wylosowano po 3 zwycięzców w każdym konkursie. Otrzymali oni nagrody rzeczowe
ufundowane  przez  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie.  Dodatkowo
przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Pionier z Łęcznej zaprezentował film
o wpływie  alkoholu  na  bezpieczną  jazdę  oraz  symulację  precyzji  reakcji  przy
zawartości  1,5  promila  alkoholu  we  krwi.  Wszystkie  wykłady  cieszyły  się  dużym
zainteresowaniem wśród uczniów i kadry nauczycielskiej. 

Program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź Dyplom PIP” 

Wzorem lat poprzednich, w roku 2013 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  2013  r.  wzięło  udział  21  pracodawców,  18  z  wynikiem
pozytywnym ukończyło program.

Program  informacyjno-promocyjny  „Ochrona  zdrowia  w  miejscu  pracy  –
ograniczenie  negatywnych  skutków  narażenia  na  szkodliwe  czynniki
środowiska pracy”  

Celem programu była:
 promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy,  w których występują

czynniki szkodliwe, z ukierunkowaniem na najczęściej występujące w środowisku
pracy np. hałas, pyły, czynniki zakaźne i inwazyjne, 
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 uświadamianie  wpływu  tych  czynników  na  kondycję  zdrowotną  pracujących
i  konieczność  ochrony  zdrowia  pracowników,  szczególnie  w  kontekście
wydłużającego się okresu ich aktywności zawodowej. 

W ramach realizacji tematu:
Z  okazji  obchodów  Światowego  Dnia  Bezpieczeństwa  i  Zdrowia  w  Pracy

29 kwietnia  2013  r.  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie  zorganizował
konferencję,  której  tematem  przewodnim  była  profilaktyka  chorób  zawodowych.
Konferencja  odbyła  się  przy  współpracy  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej  w  Lublinie  oraz  Wojewódzkiego  Ośrodka  Medycyny  Pracy.
Wykłady poprowadzili  przedstawiciele  OIP w Lublinie,  WSSE w Lublinie  i  WOMP
w Zamościu.  Dotyczyły  m.in.:  profilaktyki  chorób  zawodowych  oraz  obowiązków
pracodawców  określonych  w  ustawie  kodeks  pracy  w  aspekcie  zapobiegania
chorobom zawodowym; procedur postępowania administracyjnego przy stwierdzaniu
chorób  zawodowych;  przyczyn,  konsekwencji,  diagnostyki  i  orzecznictwa  chorób
zawodowych.  W  konferencji  wzięło  udział  95  osób,  w  tym  członkowie
ponadzakładowych  organizacji  związkowych,  służb BHP,  pracodawcy,  pracownicy
reprezentujący różne branże zawodowe oraz przedstawiciele władz samorządowych
i wojewódzkich. Podczas trwania wykładów uruchomione było również stoisko, przy
którym dystrybuowane były materiały wydawnicze PIP oraz udzielane były porady. 

W  dniu  25.04.2013  r.  w  Lublinie  na  zaproszenie  Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia  Pracowników  Służby  BHP  Oddział  Lublin  inspektorzy  pracy
poprowadzili  szkolenie  nt.  substancji  chemicznych  i  chorób  zawodowych  z  nimi
związanych. W szkoleniu uczestniczyło 25 członków stowarzyszenia służb bhp.

W  dniu  15.06.2013  r.  inspektor  pracy  z  oddziału  OIP  w  Białej  Podlaskiej
poprowadził  wykłady  dla  40  przedsiębiorców  –  rolników  branży  ogrodniczej  nt.
„Bezpieczeństwa środowiska pracy w ogrodnictwie”.

W dniu 18.11.2013 r. zorganizowano szkolenie w Zespole Szkół Drzewnych
w Zwierzyńcu dla przedstawicieli zakładów branży drzewnej i chemicznej na temat
zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy człowieka. W szkoleniu uczestniczyło
21 osób. 

We  wszystkich  podjętych  przez  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  działaniach
uczestniczyło 409 osób.

Program informacyjno-prewencyjny  „Stres  i  inne  czynniki  psychospołeczne
związane z pracą” 

Kampania  informacyjna  „Stres  i  inne  czynniki  psychospołeczne  związane
z pracą” skupiała się na ocenie poziomu stresu w zakładach pracy.  W roku 2013
skierowana  była  do  placówek  administracji  publicznej  z  racji  ich  zainteresowania
tematem i  dużego narażenia na czynniki  stresogenne. 18 zakładów pracy zostało
objętych  badaniami  stresu  zawodowego,  w  których  uczestniczyło  1.145  osób.
Badania  pokazują,  iż  pracodawcy  są  zainteresowani  atmosferą  w  pracy,
występującymi  konfliktami,  sytuacjami  stresogennymi.  Zależy  im,  by  te
psychospołeczne warunki pracy pracowników były korzystne. Chcą mieć informacje
jak wygląda sytuacja w ich zakładzie pracy, by móc te warunki poprawiać.

Program  informacyjno-prewencyjny  „Mobbing  w  pracy  –  przyczyny,  skutki,
zapobieganie” 
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W roku 2013 Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie realizował własny temat
prewencyjny „Mobbing w pracy – przyczyny, skutki, zapobieganie”. Narodził się on
z  zapotrzebowania  na  wiedzę  dotyczącą  mobbingu  na  lokalnym  rynku  pracy.
Doświadczenia z pracownikami skarżącymi się na mobbing pokazują, iż ich wiedza
na  temat  tego  czym  jest  mobbing,  jest  niepełna,  często  wręcz  nieprawdziwa.
Powyższe  braki  w  wiedzy  niejednokrotnie  prowadzą  do  niesłusznych  oskarżeń
o mobbing lub tolerowania niewłaściwego traktowania ze strony współpracowników
lub  przełożonych.  W  związku  z  powyższym  w  2013  roku  przeprowadzono  64
szkolenia w zakresie mobbingu, w których uczestniczyło 16 pracodawców oraz 2.075
pracowników.  Podczas  szkoleń  uczestnicy  otrzymywali  bezpłatne  broszury
informacyjne  w  omawianym  temacie.  W  zainteresowanych  zakładach  pracy
pracownik  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  w  Lublinie  konsultował  wprowadzone
Wewnętrzne Procedury Antymobbingowe.

Europejski  styl.  Praca – Godność – Praworządność.  Program informacyjno-
prewencyjny. 

W  dniu  18  października  2013  r.  odbyło  się  spotkanie  pt.  „Społeczna
odpowiedzialność biznesu stymulatorem poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Organizatorem spotkania był Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut
Badawczy oraz Zamojskie Partnerstwo na Rzecz Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy
i  Zdrowego  Stylu  Życia.  Tematem  konferencji  była  społeczna  odpowiedzialność
biznesu  (CSR)  jako  element  prewencji  wypadkowej  i  kształtowania  zdrowej
i bezpiecznej  atmosfery  w miejscu pracy.  Na spotkaniu obecnych  było  60  osób,
w tym pracodawcy, pracownicy, służby bhp oraz osoby kierujące pracownikami.

W dniu  5 grudnia  2013 r.  w siedzibie  Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
odbyła  się  konferencja  poświęcona  zasadom  postępowania  i  współżycia
społecznego  między  pracodawcami  a  pracownikami  określonym  w  Europejskiej
Karcie Praw Podstawowych. Wśród zaproszonych uczestników konferencji byli m.in.
przedsiębiorcy i pracodawcy, związki zawodowe oraz organizacje  przedsiębiorców
i pracodawców, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele Powiatowych Urzędów
Pracy.

Nadrzędnym celem realizowanych spotkań było uwrażliwienie na konieczność
budowania właściwych relacji  między pracodawcami,  przedsiębiorcami,  a osobami
podejmującymi pracę.

Promocja ochrony pracy - przygotowanie i organizacja konkursów

       W  roku  2013  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:
 
1. „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:
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1. W grupie Pracodawców zatrudniających do 50 pracowników I, II i III miejsca nie
przyznano.  Wyróżniono  Urząd  Gminy  Konstantynów,  ul.  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.

2. W grupie Pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników:
I miejsce zajęła firma ALIPLAST Sp. z o.o., ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin
II  miejsce: firma CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. – CASTORAMA LUBLIN II,
ul. Mełgiewska 16C, 20-234 Lublin.
III  miejsce: POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ w ŁĘCZNEJ,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna.
Wyróżnienie  przyznano  firmie  Aesculap  Chifa  Sp.  z  o.o.  Zakład  Produkcji
w Radzyniu Podlaskim, ul. Budowlana 1a, 21-300 Radzyń Podlaski.

3. W grupie pracodawców zatrudniających ponad 250 pracowników I, II i III miejsca
nie przyznano. Wyróżniono natomiast Aluteam Polska Sp. z o.o., ul. Brzeska 79,
21-500 Biała Podlaska.  

2. „Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

        W 2013  roku  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  zrealizował  1  edycję  konkursu
„Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.  Zgodnie z regulaminem do
konkursu zaproszono placówki oświatowe biorące udział w programie edukacyjnym
„Kultura  bezpieczeństwa”.  Zgłosiły  się  24  szkoły  i  inne  placówki  oświatowe.  Na
przestrzeni października i listopada 2013 roku odbył się etap szkolny konkursu. 16
stycznia 2014 roku odbył się regionalny etap konkursu, w którym wzięło udział 40
uczniów  z  20  zgłoszonych  placówek.  Wyłoniono  3  laureatów,  którzy  będą
reprezentować województwo lubelskie w etapie centralnym konkursu w Warszawie
w kwietniu 2014 roku. Laureaci to:
 Justyna Sobótka z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

w Lublinie,
 Alicja Musik z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,
 Emilia  Kita  z  Zespołu  Szkół  Budowlanych  i  Ogólnokształcących  im.  Józefa

Dechnika w Biłgoraju.
      
3. Konkurs na „Najaktywniejszego społecznego inspektora pracy”

W celu dotarcia  do społecznych  inspektorów pracy działających na terenie
naszego okręgu w I połowie 2013 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. 
       Do konkursu przystąpiło 10 Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.
       Komisja  konkursowa  po  dokonaniu  oceny  zgłoszonych  kandydatów
postanowiła przyznać:
I  miejsce  Ewie  Kochańskiej  z  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej w Kraśniku.
II  miejsce  Leszkowi  Sławeckiemu  z  Przedsiębiorstwa  Produkcji  Materiałów
Budowlanych Niemce S.A.
III miejsca Mieczysławie Ewie Michalczyk z Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej.
Przyznano także 2 wyróżnienia: Katarzynie Zaborek z firmy Stock Polska Sp. z o.o.
oraz Andrzejowi Krasuskiemu z Lubelskich Zakładów Przewozów Regionalnych Sp.
z o.o. w Lublinie.
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4. „Konkurs  dla  pracowników  młodocianych”  (realizowany  na  szczeblu
centralnym w ramach współpracy ze związkiem rzemiosła polskiego) 

     XIII  edycja  Ogólnopolskiego  Konkursu  wiedzy  o  zasadach  bezpieczeństwa
i higieny  pracy  dla  uczniów  z  zakładów  rzemieślniczych  na  poziomie  regionu
odbyła się  dnia  17  kwietnia  2013  r.  w  siedzibie  Izby  Rzemieślniczej  w  Lublinie.
W konkursie wzięło udział  36 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. Finaliści konkursu przystąpili do odpowiedzi ustnych,
które razem z wynikami etapu testowego zadecydowały o zajętych miejscach. Po
rozgrywce  finałowej  do  etapu  ogólnopolskiego  konkursu  zakwalifikowano  dwóch
uczestników  konkursu,  którzy  zajęli  I  oraz  II  miejsce  w  konkursie  regionalnym.
W tegorocznym etapie regionalnym konkursu zwycięzcami zostali:
1 miejsce - Magdalena Drozd uczennica III klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Zamościu.
2 miejsce - Dorota Krukowska uczennica I klasy Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Wszystkim  uczestnikom  konkursu  wręczono  upominki  oraz  dyplomy.
Laureatom miejsc I - VI wręczono ponadto okolicznościowe puchary oraz nagrody
rzeczowe. 
      Wyłonieni  na  etapie  regionalnym  uczniowie  reprezentowali  nasze
województwo  w Ogólnopolskim  Finale  Konkursu  w  siedzibie  Związku  Rzemiosła
Polskiego  w  Warszawie,  który  odbył  się  dnia  15.05.2013  r.  Zwyciężczynią
Ogólnopolskiego  Konkursu  została  Magdalena  Drozd uczennica  III  klasy
Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zamościu.
  
5. Konkurs „Buduj bezpiecznie”

       W 2013 r.  spośród placów budów nadzorowanych przez inspektorów pracy
OIP  w Lublinie  wytypowano  i  zgłoszono  do  konkursu  5  budów.  Budowy  zostały
wybrane i zgłoszone przez inspektorów pracy, którzy ocenili, iż realizacja inwestycji
przebiega  w sposób  spełniający  wymagane  kryteria.  Przeprowadzone  w  ramach
procedur  konkursowych  kontrole  audytowe  placów  budów  wyłoniły  3  laureatów.
Zgodnie z protokołem z posiedzenia komisji z dnia 28.10.2013 r. laureatami konkursu
w roku 2013 zostali:
I  miejsce  -  Budowa  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  funkcją  hotelową,
usługową  oraz  garażami  podziemnymi  METROPOLITAN  PARK  w  Lublinie,  przy
ul. Pana  Balcera  b/n  realizowana  przez  UNIT  LUBLIN  Waldemar  Lenartowicz
z siedzibą w Lublinie, przy ul. Budrysów 5.
II  miejsce  –   Budowa  Zespołu  Budynków  Biurowo-Usługowo-Mieszkalnych
w Lublinie,  przy  ul.  Szeligowskiego  6  realizowana  przez  CENTRUM  ZANA  S.A.
Spółka Komandytowa Witosa z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A.
III  miejsce  –  Budowa  Sortowni  wraz  z  komorami  chłodniczymi  i  zapleczem
higieniczno-sanitarnym, kotłownią, studnią, przyłączem kanalizacyjnym z szambem,
zbiornikiem  p.poż.  oraz  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą  w  Chodlu,  przy
ul. Godowskiej  15  realizowana  przez  IMDC  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu,
ul. Grota Roweckiego 155.
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      Pozostałym 2 budowom komisja konkursowa przyznała dyplomy za poprawę
warunków pracy. Dyplomy otrzymały:
1. Firma  HARTBEX  Przedsiębiorstwo  Budowlane  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  36-001

Trzebownisko  22  za  budowę  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego,  przy
ul. Dwernickiego w Hrubieszowie

2.  Firma PERFEKT Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Chełmie,  przy ul.  Lwowskiej  105 za
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Synów Pułku w Chełmie.

6. Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

         W konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wzięło udział 55 gospodarstw
rolników indywidualnych z terenu Lubelszczyzny. Do etapu wojewódzkiego konkursu
zakwalifikowanych  zostało  12  gospodarstw.  Zwycięzcą  konkursu  na  szczeblu
wojewódzkim  zostało  gospodarstwo  Agnieszki  i  Zbigniewa  Skop  z  miejscowości
Mołożów, 22-530 Mirce. Drugie miejsce zajęło gospodarstwo Tomasza Korulczyka,
Turów  7,  21-302  Kąkolewnica.  Natomiast  trzecie  miejsce  -  gospodarstwo  Jana
Celińskiego – Drozd, Suleje 80, 21-400 Łuków.

Gospodarstwo  Państwa  Agnieszki  i  Zbigniewa  Skop  ze  wsi  Mołożów
nagrodzone  zostało  przez  Centralną  Komisję  Konkursową  nagrodą  specjalną
Głównego  Inspektora  Pracy,  którą  w  2013  roku  była  zamiatarka  prowadzona
z napędem bateryjnym marki Nilfisk - ALTO.

7. Konkurs „ Bezpieczne lato”

W  miesiącu  lipcu  2013  r.  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie  wraz
z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej
w  Lublinie  zorganizował  3  konkursy  pod  hasłem  „Bezpieczne  Lato”.  Konkursy
dotyczyły  zasad  bezpieczeństwa  pracy  na  wsi  i  objęły dzieci  i  młodzież
odpoczywającą  na  koloniach  letnich   w  miejscowościach  Karczmiska,  Firlej  oraz
Ostrów  Lubelski. W  konkursach  wzięło  udział  310  dzieci. Laureaci  otrzymali
kamizelki  ratunkowe  ufundowane  przez  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Lublinie.
Pozostali  uczestnicy  otrzymali  gry  edukacyjne,  opaski  i  koszulki  odblaskowe,
smycze, długopisy oraz materiały edukacyjne.          

8. Konkurs dla dziennikarzy.

       Zastępca  Okręgowego  Inspektora  Pracy  w  Lublinie  Danuta  Serwinowska
zgłosiła  do  Nagrody  Głównego  Inspektora  Pracy  Panią  Ewę  Pajuro  dziennikarkę
Kuriera Lubelskiego.  W uznaniu zasług w upowszechnianiu problematyki ochrony
pracy w 2013 r.  została  ona wyróżniona doroczną nagrodą Głównego Inspektora
Pracy, którą jest statuetka „Salus Publica”.   

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W 2013 r., działania prewencyjno-kontrolne Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Lublinie oparte były na Programie działania PIP przewidującym realizację zadań
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długofalowych obejmujących lata 2013-2015 oraz na planie rocznym obejmującym
okres sprawozdawczy. W ramach realizacji planu (4.120 kontroli) odzwierciedlonego
w  harmonogramie działania na 2013 r. przeprowadziliśmy łącznie 4.195 kontroli. Po
przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy wydali  15.939 decyzji,  w tym 467
wstrzymujących pracę i 198 skierowujących pracowników do innych prac. 

W 17 przypadkach oceniając stan warunków pracy inspektorzy wnioskowali do
ZUS o podwyższenie  składki  na ubezpieczenie wypadkowe,  wszystkie  te  wnioski
zostały uwzględnione. 

W roku 2013 Okręgowy Inspektor  Pracy wydał  również  decyzję  dotycząca
zaprzestania działalności zakładu z powodu stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa
przy wykonywaniu jego 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. 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  18  śmiertelnych  wypadków przy  pracy  4
wystąpiły  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.
          Kontrole dot. bezpieczeństwa pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
w  średnich  i  dużych  zakładach  pracy,  w  których  wystąpiły  wypadki  przy  pracy
przeprowadzone w 2011 r.  oraz w 2013 r.  wykazały poprawę w zakresie jakości
prowadzonych postępowań powypadkowych, jak i w zakresie jakości  dokonywanej
oceny  ryzyka  zawodowego.  Skutkowało  to  wdrażaniem  takich  środków
profilaktycznych,  które  eliminowały,  bądź  ograniczały  liczbę  wypadków  Głównym
efektem osiągniętym w wyniku  przeprowadzonych  kontroli  jest  spadek wypadków
przy pracy w zakładach objętych tymi kontrolami  o ok. 34%, uwzględniając fakt, że
w 2011 r. kontrolowano 60 zakładów pracy (781 wypadków),  natomiast w 2013 r.
rekontrolami objęto 32 zakładów (274 wypadki). 

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 11
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zakładów objętych kolejnymi kontrolami tylko w jednym stwierdzono brak poprawy.
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.

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 2013 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.  W odniesieniu  do  roku  2012  liczba  osób
bezrobotnych, które podjęły pracę w w/w okolicznościach, wzrosła o 5,48%. Z roku
na rok następuje nasilenie tego zjawiska.

Wzrosła  też  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 3.372 osoby (na 12.363 osób objętych kontrolą)  na
kwotę  353.775  zł.  Prawie  dwukrotnie  wzrosła  kwota  niezapłaconych  składek  na
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Fundusz Pracy w porównaniu do roku poprzedniego, tj.  z 182.997 zł, odnotowanej
w 2012 r., do 353.775 zł w roku 2013 r. (wzrost o 93,32%). 

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  2013  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 na
kolejny znaczący wzrost skarg pracowniczych .
          W roku 2012 wpłynęło ich 1.796, natomiast  w roku 2013 już 2.109 skarg
i wniosków o przeprowadzenie kontroli. Rok 2013 r. nie przyniósł  zmian w strukturze
naruszeń  przepisów  prawa  pracy.  Nieprawidłowości  dot.  wynagrodzeń  za  pracę,
stosunku  pracy  oraz  czasu  pracy  niezmiennie  stanowiły  3  główne  obszary
zainteresowania skarżących. Należy jednak zwrócić uwagę, że wzrost liczby skarg
w porównaniu do roku ubiegłego  znalazł największe odzwierciedlenie na gruncie
nieprawidłowości dotyczących wynagrodzeń, gdzie liczba przedmiotów skarg wzrosła
z 1.010 w 2012 r. do 1.408.
         W roku  sprawozdawczym  skargi  stanowiły  przesłankę  do  przeprowadzenia
1.178 kontroli  na ogólną liczbę 4.195 przeprowadzonych przez inspektorów pracy
kontroli. 

           Struktura kontroli skargowych w zależności od wielkości (stanu zatrudnienia)
kontrolowanych  zakładów  pozostała  niezmieniona  w  stosunku  do  lat  ubiegłych.
Ponad 50% przeprowadzonych kontroli to działania prowadzone w małych zakładach
pracy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności największą liczbę kontroli
przeprowadzono  w  sektorze  handlu  i  naprawach,  budownictwie  i  przetwórstwie
przemysłowym. Zaznaczyć należy, że w roku 2013 zauważalna  była większa liczba
kontroli w sektorze budowlanym, co z jednej strony było pokłosiem trudnej sytuacji
ekonomicznej  zakładów  tej  branży,  a  z  drugiej  wynikało  też  z  większej  liczby
sygnałów informujących   o  zagrożeniach  życia  i  zdrowia  pracowników na skutek
wadliwego zabezpieczenia stanowisk pracy. 
        Kontrole  problematyki  wynagrodzeń  przeprowadzane  były  w  zakładach
różnych  branż  według  jednolitych  zasad  w  grupie  123  pracodawców
(przeprowadzono  ich  123),  obok  kontroli  skargowych,  które  dotyczyły  206
pracodawców (przeprowadzono  ich 228). 
         Analiza  danych  liczbowych  wskazuje,  że  najczęściej  nieprawidłowości
dotyczyły:  niewypłacenia  wynagrodzenia  za  pracę,  nieterminowego  wypłacenia
wynagrodzenia, w dalszej kolejności niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany
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urlop wypoczynkowy, niewypłacenia ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży  oraz
ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych,  niewypłacenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę
w porze  nocnej,  niewypłacenia  lub  obniżenia  wynagrodzenia  za  czas  urlopu,
niewypłacenia  lub  obniżenia  wynagrodzenia  za  czas  choroby,  zaniżenia
wynagrodzenia, nieprawidłowości w zakresie potrąceń z wynagrodzenia. 
           Podobnie,  jak  w  minionych  latach,  w  2013  r.  u  wielu  kontrolowanych
pracodawców  stwierdzano  występowanie  kilku  nieprawidłowości  w  zakresie
wynagrodzeń  równocześnie,  dotyczących  nierzadko  wszystkich  pracowników,
obejmujące kilka miesięcy, zwłaszcza gdy przyczyną  takiego stanu rzeczy był brak
środków finansowych, czy nieznajomość przepisów.  
            Wyniki kontroli w obszarze wynagrodzeń wskazują na konieczność dalszego
podejmowania czynności kontrolnych w obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy, zwłaszcza w małych podmiotach. 
            Czynności kontrolne w sferze wynagrodzeń w 2014 r. będą nadal należy do
priorytetowych  zadań  OIP.  Prowadzone  będą  w  zakładach  różnych  branż  oraz
przede  wszystkim  w związku  z  napływającymi  skargami  sygnalizującymi
nieprawidłowości  związane   z wynagrodzeniami.  Ponadto  we  wszystkich  innych
przypadkach podczas kontroli pracodawców inspektorzy pracy będą 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, tj.: brak lub nierzetelne prowadzenie
ewidencji czasu pracy, niezapewnienie  pracownikom  przeciętnie  pięciodniowego
tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym. Odnotowano też dużą liczbę przypadków
nie  zapewnienia  pracownikom  odpowiedniego  odpoczynku  dobowego  oraz
tygodniowego. W ocenie kontrolujących naruszenia w sferze czasu pracy w znacznej
części  są  sposobem  na  obniżenie  kosztów  prowadzonej  działalności,  na  co
bezpośredni wpływ ma trwający kryzys ekonomiczny. Przyczynia się do tego również
zbyt  mała  liczba  zatrudnionych  pracowników i  nieumiejętnie  organizowanie  pracy
w kontrolowanych zakładach pracy oraz brak odpowiedniej wiedzy o obowiązujących
przepisach.

Stan przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących rodzicielstwa
utrzymuje się na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych. Nieprawidłowości w tym
zakresie  były  jednostkowe  i  dotyczyły  nieprzedłużenia  umowy  o  pracę  do  dnia
porodu,  zaniżenia  lub  nieterminowego  wypłacenia  wynagrodzenia  lub  zasiłku
chorobowego, zatrudniania kobiet w ciąży powyżej 8 godzin na dobę. 

Zważywszy  że  w  roku  2013  r.  ustawodawca  wprowadził  istotne  zmiany
w przepisach  o  czasie  pracy,  w  tym  m.in.  przedłużenie  dopuszczalnego  okresu
rozliczeniowego  oraz  zmiany  w  przepisach  dotyczących  rodzicielstwa
najistotniejszym zadaniem kontrolujących w 2014 r. będzie sprawdzanie czy nowe
regulacje są wprowadzane i stosowane zgodnie z intencjami ustawodawcy.
            Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących
zatrudniania  pracowników  młodocianych  dotyczyły  najczęściej  nie  udzielenia
informacji  przedstawicielom ustawowym  młodocianych  o  ryzyku  zawodowym  oraz
zasadach  ochrony  przez  zagrożeniami,  nie  prowadzenia   ewidencji  pracowników
młodocianych,  ewidencji  czasu  pracy  i  ewidencji  czasu  pracy  przy  pracach
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wzbronionych.  Występowały  też,  jak  co  rok,  uchybienia  w  zakresie  szkoleń  bhp
i profilaktycznej opieki zdrowotnej (brak szkoleń i badań lekarskich).
            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. 
           W zakresie urlopów podobnie, jak w roku ubiegłym, najczęściej występującą
nieprawidłowością  było  nieudzielenie  urlopu wypoczynkowego  w roku nabycia  do
niego prawa, a w przypadku urlopu zaległego - w terminie określonym przepisami
prawa. W dalszej kolejności nieprawidłowość w zakresie przestrzegania przepisów
o urlopach wypoczynkowych występowała przy dzieleniu urlopu wypoczynkowego na
części. 

Pewne  problemy,  a  co  za  tym  idzie  nieprawidłowości  w  zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących  wykorzystywania  urlopów wypoczynkowych
powodują niezbyt  precyzyjne przepisy prawa pracy.  Dotyczy to kwestii  możliwości
zobligowania  pracowników  do  wykorzystania  zaległego  urlopu  wypoczynkowego
przez  pracodawców,  którzy  nie  tworzą  planów  urlopów.  Generalnie  stwierdzony
nieprawidłowy stan odnośnie wykorzystywania urlopów w ocenie inspektorów pracy
akceptują obie strony o czym świadczy śladowa ilość skarg pracowniczych w tym
zakresie.

Podkreślić  należy,  że  Państwowa  Inspekcja  Pracy postrzegana  była  dotąd
przez  społeczeństwo,  a  w  szczególności  przez  pracodawców  i  pracowników
zakładów  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
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  Inspektora  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 celu skutecznego dotarcia do jak największej  liczby
pracowników  i  pracodawców  wykorzystaliśmy  wsparcie  partnerów  społecznych:
związków  zawodowych,  społecznych  inspektorów  pracy,  służb  bhp,  organizacji
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pracodawców  czy  grup  wyznaniowych.  Cenna  jest  również  współpraca  m.in.
z władzami województwa,  organami samorządu terytorialnego urzędami pracy czy
starostwami.

Z bardzo pozytywną oceną, zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników
spotkała się prowadzona w 2013 r. działalność prewencyjno-promocyjna. Zarówno
tematyka, jak i formy przyjętych działań (pogadanki, wykłady,  konkursy)  jest coraz
bardziej akceptowana w społeczeństwie. Ta nowa forma działania PIP powoduje, że
wzrasta zaufanie do urzędu wśród pracodawców a instytucja jest postrzegana nie
tylko jako organ nadzorczo-kontrolny, którego należy się wystrzegać, ale jako partner
niosący  pomoc  w  postaci  swojej  wiedzy  fachowej  w  poprawie  warunków  pracy
w zakładzie.  O pozytywnej  ocenie  pracy  prewencyjno-promocyjnej  i  wzroście
zaufania do inspekcji pracy świadczy wzrastająca liczba pracodawców zgłaszających
swój udział w proponowanych tematycznych programach działania.

Zakładamy,  iż  w  roku  2014  działalność  prewencyjno-promocyjna  OIP
w Lublinie  prowadzona  będzie  w  jeszcze  szerszym  zakresie  i  wobec  jeszcze
większej liczby podmiotów. 

Reasumując  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 2014 r. przyjąć
następujące kierunki działania:
- kontynuowanie i  doskonalenie współpracy z innymi  organami  w szczególności

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  Wojewódzkim 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, 

- doskonalenie działań promocyjno-prewencyjnych przyjętych do realizacji w 2014 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 2014 ROK 

Podstawową  przesłanką  realizacji  zadań  na  rok  2014  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:
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 zadania długofalowe (na lata  2013-2015),  dotyczące  strategicznych  obszarów
ochrony  pracy,  których  specyfika  wymaga  przyjęcia  perspektywy
długookresowej;

 zadania  roczne (tj.  na  2014 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 2014 r. Okręgowy Inspektorat

Pracy w Lublinie planuje przeprowadzić 4.120 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  2014  r.  będą  kontynuowane  działania  z  zakresu  kontroli  legalności
zatrudnienia. Tak jak w latach ubiegłych, szczególną uwagę poświęcimy poradnictwu
z zakresu prawa pracy. 
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