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Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  

za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji pracy, wnioski z nich wynikające  

oraz określa najistotniejsze potrzeby dotyczące przestrzegania prawa pracy w województwie kujawsko-pomorskim.  

Zadania i założenia wynikające z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy zostały w pełni zrealizowane. 

Podstawowym celem działań PIP jest uzyskanie poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych zakładach.  

Tej działalności towarzyszą przedsięwzięcia o charakterze promocyjno-prewencyjnym, które służą kształtowaniu 

nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących przepisów, wynikających z potrzeb lokalnego rynku.   

W 2014 roku 78 inspektorów pracy przeprowadziło łącznie 4 470 kontroli u 3 370 pracodawców,  

na rzecz których świadczyło pracę 182 686 pracowników. W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa, 

inspektorzy wydali 19 185 decyzji, w tym 1 125 w zakresie likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracujących.  

Swoją sumienną pracą i wielkim zaangażowaniem inspektorzy pracy OIP w Bydgoszczy przyczynili  

się do polepszenia warunków zatrudnienia, zminimalizowania i wyeliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników 

oraz usunięcia nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia, a także przestrzegania przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy świadczył bezpłatne porady prawne, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa.  

Duża różnorodność działań promocyjno-prewencyjnych przyczyniła się do zwiększenia świadomości i poczucia 

bezpieczeństwa pracy zarówno u pracowników, jak i młodych osób, które w przyszłości będą podejmowały zatrudnienie.  

Równolegle z kontrolami przeprowadziliśmy kampanie informacyjną pod nazwą „Zanim podejmiesz pracę”.  

Wśród wielu innych, ubiegłorocznych przedsięwzięć prewencyjnych, na uwagę zasługują także kampanie informacyjno-

promocyjne: „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”  

oraz programy prewencyjne „Zdobądź Dyplom PIP” i  „Kultura bezpieczeństwa”. W pierwszym roku funkcjonowania 

Akademii Społecznego Inspektora Pracy przeszkolono 267 społecznych inspektorów. 

W celu zwiększania świadomości prawnej i odpowiedzialności w miejscu pracy, podnoszenia poziomu kultury 

technicznej i organizacyjnej, a także wymiany dobrych praktyk w 2014 roku organizowana była ogólnopolska konferencja  

nt. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki”, która spotkała  

się z ogromnym zainteresowaniem pracodawców i pracowników.  

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła Jubileusz 95-lecia swojej działalności. Z tej okazji mogliśmy, 

podczas uroczystej gali, zaprezentować przedstawicielom władz samorządowych, partnerom społecznym,  instytucjonalnym  

i pracodawcom historię naszej instytucji oraz różnorodność zadań podejmowanych na rzecz ochrony pracy. 

W tym miejscu jeszcze raz składam podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację zadań i wspólne 

przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony i bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim dziękuję inspektorom pracy  

za ich trud, oddanie i zaangażowanie w realizację zadań ustawowych. 

           Małgorzata Porażyńska  

         Okręgowy Inspektor Pracy 
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Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad 

Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Rada Ochrony Pracy 

powoływana przez Marszałka Sejmu. Okręgowy Inspektor Pracy podlega Głównemu Inspektorowi 

Pracy, którego powołuje Marszałek Sejmu. 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy, w szczególności  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Obok działań kontrolno- 

nadzorczych  nasz urząd podejmuje również działania prewencyjno-promocyjne.  

W roku 2014 kontynuowaliśmy realizację planu długofalowego w zakresie prawidłowości 

zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych i terminowych. Kontynuowane były także 

kontrole w równie newralgicznym obszarze, a mianowicie wypłacania świadczeń ze stosunku pracy 

oraz terminowości tych wypłat. W odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 

koncertowaliśmy się na ograniczeniu skali zagrożeń zawodowych w miejscu pracy. Priorytetem wciąż 

pozostaje zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i ograniczenie narażania na szkodliwe działanie 

czynników środowiska pracy. Zakłady, w których odnotowano największą liczbę wypadków 

wytypowano do udziału w programie prewencyjnym „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” 

mającym na celu wyeliminowanie zagrożeń poprzez praktyczne wdrożenie zarzadzania 

bezpieczeństwem pracy.  Kontrole w zakresie przestrzegania prawa pracy przy zatrudnianiu wsparte 

zostały szeroką kampanią informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. W 2014 roku 

rozpoczęte zostały działania kontrolne w zakładach produkcyjnych lub stosujących nanomateriały  

w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach.  

Równolegle do działań długofalowych realizowane były zadania roczne i stałe  zawarte  

w Programie Działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014. W ramach tych zadań, prowadzone 

były działania dotyczące obszarów ochrony pracy w zakresie: egzekwowania praw pracowniczych 

dotyczących wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, czasu prowadzenia 

pojazdów, przerw i czasu odpoczynku  oraz czasu pracy kierowców, oceny przestrzegania przepisów 

w instytucjach kultury, eliminowanie zagrożeń w budownictwie. 

Poza kontrolami podmiotów leczniczych, zakładów nowopowstałych oraz zakładów branży 

naftowej prowadzono również kontrole w ramach tematów własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy. Sprawdzano przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

w oczyszczalniach ścieków i uzdatniania wody, kontrolowano czas pracy i wynagrodzenia w zakładach 

i jednostkach budżetowych urzędów gmin, miejskich i powiatowych.  

Ważną rolę w obszarze działań promocyjno-prewencyjnych odgrywają programy, konkursy 

i szkolenia kierowane do młodzieży takie jak np. „Kultura bezpieczeństwa”. Dużym zainteresowaniem 

ze strony zarówno pracowników, jak  i pracodawców  cieszyły się programy prewencyjne , a zwłaszcza 

„Zdobądź dyplom PIP” i „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”, Udział inspektorów pracy 

na Targach Pracy sprzyjał rozpowszechnianiu wiedzy na temat kultury bezpieczeństwa pracy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy  w Bydgoszczy prowadził , jak co roku,  kampanię informacyjno-

promocyjną wśród rolników „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

Wykonując ustawowe zadania, dużą wagę przywiązuje się do współdziałania na rzecz ochrony 

zatrudnionych w ramach porozumień zawartych, m.in. z Prokuraturą, Urzędami Pracy, Państwową 

Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Transportu Kolejowego, a przede wszystkim z partnerami 

społecznymi.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy obejmuje swoim działaniem obszar województwa 

kujawsko-pomorskiego. Podlegają mu dwa oddziały terenowe zlokalizowane w Toruniu i we 

Włocławku, którymi kierują kierownicy – nadinspektorzy pracy. Okręgowy Inspektor Pracy kieruje 

Okręgiem przy pomocy zastępcy ds. prawno-organizacyjnych i ds. nadzoru. 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy, wg stanu na 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było 125 

pracowników, tj. 122,75 etatów, w tym: 

 78  pracowników z uprawnieniami kontrolno- nadzorczymi; 

   3  pracowników – kandydatów na podinspektorów pracy; 

 17  pracowników merytorycznych; 

   6  pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy; 

 18  pracowników księgowości, administracji i obsługi. 

Pracownicy w zależności od wykonywanych zadań wchodzą w skład sekcji i zespołów 

stosownie do podziału wynikającego z Regulaminu Organizacyjnego OIP w Bydgoszczy. 

 W 2014 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczyli w licznych szkoleniach 

organizowanych przez Ośrodek PIP we Wrocławiu, a także w szkoleniach, konferencjach i seminariach 

organizowanych we współpracy z innymi instytucjami.  

W 2014 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli 

w szkoleniach zewnętrznych, w tym w konferencjach, sympozjach i seminariach oraz w szkoleniach 

realizowanych w ramach zawartych przez Główny Inspektorat Pracy umów na dostawę towarów 

i usług.  Łącznie w wyżej wymienionych szkoleniach uczestniczyło 35 pracowników. 

Pracownicy uczestniczyli m.in. w konferencjach pn.: Czynniki rakotwórcze i mutagenne 

w środowisku pracy; Stres w pracy? Nie dziękuję; Polska a migracje – wyzwania na dziś i jutro oraz 

uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji pod honorowym patronatem Rektora Akademii Leona 

Koźmińskiego, prof.dr.hab. W. T. Bieleckiego pn. Dylematy prawne ochrony dóbr osobistych 

pracodawcy.  

Pracownicy uczestniczyli również w seminariach w ramach Dni Bezpieczeństwa Technicznego 

m.in. pn. Ocena zgodności zespołów urządzeń ciśnieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

węzłów cieplnych i kotłowni w zakresie klasyfikacji, procedur oceny zgodności i sporządzania 

dokumentacji oraz w seminarium z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.  

Ponadto, pracownicy wzięli udział w dwóch komponentach szkolenia pn.: Budżet zadaniowy 

jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi, które realizowane było przez Ministerstwo 

Finansów, w ramach projektu pn. Wdrażanie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów 

środków budżetowych w latach 2008 – 2012, współfinansowanego ze środków EFS, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pracownicy OIP doskonali swoją wiedzę również uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych, 

o które wnioskowali. Uczestniczyli m.in. w szkoleniu z zakresu nowelizacji postępowania 

egzekucyjnego w administracji oraz w szkoleniu dla pracowników księgowości: zamknięcie roku 2014. 

Poza wyżej wymienionymi szkoleniami pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach 

centralnych, zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. 

W szkleniach centralnych uczestniczyło 68 pracowników Okręgu. Szeroki zakres tematyczny tych 

szkoleń, uwzględniał potrzeby zarówno kadry zarządzającej, inspektorów pracy jak i pracowników 

merytorycznych. Zdobyta wiedza na ww. szkoleniach była przekazywana niejednokrotnie na 

szkoleniach wewnętrznych, zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy dla 

pracowników Okręgu.  
Podczas szkoleń wewnętrznych zostało omówionych wiele tematów, z uwzględnieniem 

nowelizacji przepisów prawnych oraz potrzeb pracowników. 
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Opis 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba inspektorów 79 80 78 78 78 

Liczba przeprowadzonych kontroli 5 254 4 844 4 854 4 890 4470 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 776 3 683 3 680 3 596 3370 

Liczba pracowników w kontrolowanych 

podmiotach 
199 104 184 447 193 755 242 311 182686 

- kobiet 79 811 73 188 83 587 120 070 74779 

- młodocianych  1 621 1 557 1 616 1 760 1165 

Liczba wydanych decyzji ogółem 18 970 15 358 18 551 18 040 19185 

Liczba decyzji na piśmie 11 645 9 199 10 951 13 766 10704 

Liczba decyzji wstrzymania prac 646 433 439 481 420 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn 
648 480 524 609 545 

Liczba decyzji skierowania do innych prac  251 211 214 184 151 

L. prac. skierowanych do innych prac 444 486 445 366 254 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty 

należnych świadczeń 
282 368 308 418 419 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł.) 7,523 5,190 5,582 7,150 7,058 

Liczba poleceń ( od 08/08.2011 )  175 648 773 1057 

Liczba wystąpień 3 208 3 040 3 182 3 220 3033 

Liczba wniosków 17 278 15 257 16 147 15 022 14238 

 dotyczących stosunku pracy 4 859 4 415 4 642 4 832 4938 

 dotyczących czasu pracy 2 265 2 023 2 286 2 164 2162 

 dotyczących świadczeń i wynagrodzeń  1 661 1 522 1 812 1 666 1402 

 dotyczących przygotowania do pracy  2 247 1 911 2 303 1 882 1428 

 dotyczących innych zagadnień bhp 3 451 3 039 2 815 3 016 2340 

 dotyczących urlopów 512 479 289 376 430 

Liczba mandatów karnych 1 007 841 888 887 911 

Liczba wykroczeń  3 227 2 540 2 660 2 732 2769 

Kwota nałożonych grzywien w mandatach  

(w mln zł.) 
1,204 1,030 1,053 1,065 1,085 

Liczba wniosków do sądu 235 171 196 201 191 

Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 854 560 638 572 543 
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KONTROLNA I PREWENCYJNA  

– INFORMACJE OGÓLNE 
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1. Kontrole 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

4470 kontroli w 3370 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 208 272 

pracujących. Około 80% kontroli prowadzono w podmiotach zatrudniających do 50 pracowników, 

14% o zatrudnieniu do 249 pracowników, a 5% w dużych zakładach gdzie pracuje 250 i więcej 

zatrudnionych. 

Strukturę przeprowadzonych kontroli wg branż przedstawiono poniżej. Podobnie jak w roku 

ubiegłym co czwarta kontrola była realizowana w zakładach przetwórstwa przemysłowego  

oraz w handlu i naprawach.  

 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia) 

 
Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż) 

 
 

47,5% 

33,8% 

13,6% 

5,1% 250 pracowników i powyżej

50-249 pracowników

10-49 pacowników

1-9 pracowników

26,26% 

25,12% 17,94% 

4,56% 

4,30% 

2,42% 

2,42% 

2,35% 
1,99% 

1,90% 

10,74% przetwórstwo przemysłowe

handel i naprawy

budownictwo

transport i gospodarka magazynowa

usługi administrowania

edukacja

pozostała działalność usługowa

opieka zdrowotna i pomoc społeczna

działalność profesjonalna

rolnictwo i leśnictwo

pozostałe
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2. Decyzje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy inspektorzy wydali 19185 decyzji (w 2013 r. 17622 decyzje), w tym 8438 ustnych 

i 43 wpisane do dziennika budowy. W ramach sprawowanego nadzoru w 420 przypadkach wydano 

decyzje o wstrzymaniu prac, a w 151 przypadkach 254 pracowników skierowano do innych prac. 

Wstrzymano eksploatację 545 maszyn i zakazano wykonywania prac w 9 przypadkach. Rodzaje 

decyzji oraz ich zakres przedmiotowy przedstawiają poniższe wykresy. 

 

Rodzaje decyzji dotyczących bhp 

 
 

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji 

 
  

nakazania usunięcia uchybień w ustalonym terminie  (art. 11 pkt
1 ust. o PIP)

nakazania usunięcia uchybień z rygorem natychmiastowej
wykonalności nadanym na podstawie art. 108 Kpa

wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń  (art. 11 pkt 3 ust. o
PIP)

wstrzymania prac  (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i
uciążliwych (art. 11 pkt 6a ust. o PIP)

skierowania do innych prac  (art. 11 pkt 2 ust. o PIP)

nakazania ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków  (art. 11
pkt 6 ust. o PIP)

zakazania wykonywania prac (art. 11 pkt 4 ust. o PIP)

14993 

2337 

545 

420 

269 

151 

42 

9 

inne zagadanienia bhp

przygotowanie do pracy

stanowiska i procesy pracy

maszyny i urządzenia techniczne

obiekty i pomieszczenia pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

czynniki szkodliwe i uciążliwe

magazynowanie i składowanie

pomieszczenia i urządzenia sanitarne

transport

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

3564 

3067 

2099 

2158 

1690 

1610 

1044 

1056 

973 

816 

604 
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3. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 

świadczenia 
 

W wyniku działalności kontrolnej w 2014 roku inspektorzy pracy wydali 419 decyzji nakazujących 

wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły należności na rzecz 

5 221 pracowników, na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych. 

 

Decyzje wydane 

Liczba decyzji wydanych 419 

Liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 5 221 

Kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzji inspektora 

pracy 
7 058 231 

Decyzje zrealizowane (do 09.02.2015r) 

Liczba decyzji zrealizowanych 240 

Liczba pracowników, których dotyczyły decyzje zrealizowane 1 082 

Kwota należności wypłaconych 993 699 

 

Pełna informacja dotycząca wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym należności pracowniczych 

(zarówno w wyniku realizacji decyzji jak i wystąpień inspektorów pracy) została zawarta w rozdziale 

VI. 3.  

 

4. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji 

Pracy  

 
W 2014 r. wniesiono 23 odwołania od decyzji organów PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy.  

Zaskarżono 22 decyzje inspektorów pracy i 1 decyzję Okręgowego Inspektora Pracy.  

W 12 przypadkach przedmiotem odwołania były decyzje płacowe, w 9 – rozstrzygnięcia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zaskarżono także 1 decyzję o nałożeniu kary grzywny w transporcie 

drogowym.  

W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych OIP utrzymał w mocy 3 decyzje 

dotyczące wypłacenia pracownikom świadczeń pieniężnych, 1 nakładającą obowiązek z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 nakładającą karę pieniężną w transporcie drogowym. 

Jedna zaskarżona decyzja została uchylona w całości, a postępowanie I instancji umorzone.  

W 1 przypadku organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i rozstrzygnął sprawę  

co do istoty. Obydwa przypadki dotyczyły rozstrzygnięć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

4 decyzje nakładające obowiązki z zakresu bhp zostały uchylone w całości i przekazane  

do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. W 11 przypadkach umorzono postępowanie 

odwoławcze. 

Wniesiono 1 odwołanie od decyzji wydanej w I instancji przez Okręgowego Inspektora Pracy,  

dotyczącej odmowy udostępnienia informacji publicznej. Organ II instancji utrzymał zaskarżone 

rozstrzygnięcie w mocy. 

Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził nieważność 14 decyzji inspektorów pracy. 
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5. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy 
 

W 2014 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniesiono 9 skarg  

na rozstrzygnięcia Okręgowego Inspektora Pracy. Pracodawcy zaskarżyli 3 decyzje nakazujące 

wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń, 1 postanowienie w sprawie rozpatrzenia zarzutów  

w postępowaniu egzekucyjnym,  3 postanowienia w sprawie nałożenia grzywien w celu przymuszenia, 

1 postanowienie w sprawie kontynuowania czynności kontrolnych oraz 1 postanowienie autokontrolne 

uchylające ww. rozstrzygnięcie. Sąd do końca roku rozpatrzył 4 skargi.  

Sąd oddalił 3 skargi, z czego 2 dotyczyły decyzji w sprawie wypłacenia pracownikom 

świadczeń, 1 zaś – postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. W 1 przypadku sąd 

uchylił zaskarżoną decyzję dotyczącą wypłacenia świadczeń.  

WSA rozpatrzył ponadto 12 skarg wniesionych w roku 2013. Spośród nich 1 dotyczyła 

postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (sąd odrzucił skargę). 11 pozostałych skarg 

wniosła spółka na decyzje o charakterze płacowym zawarte w 1 nakazie. Sąd oddalił ww. skargi. 

Strona skarżąca wniosła 11 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do końca 

2014 r. nie zostały rozpatrzone. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 8 skarg kasacyjnych wniesionych przez tę samą 

spółkę w 2013 r. od wyroków WSA, dotyczących 1 nakazu płatniczego. Wszystkie skargi zostały 

oddalone. 

Podobnie jak w roku 2013, liczba skarg na decyzje i postanowienia Okręgowego Inspektora 

Pracy utrzymuje się na niskim poziomie. Przytłaczająca większość skarg pochodzi od jednego 

podmiotu.  

 

6. Egzekucja administracyjna 
 

W 2014 roku skierowano 101 upomnień obejmujących 305 decyzji do 77 pracodawców, którzy nie 

realizowali obowiązków wynikających z wydanych przez inspektorów pracy decyzji. Upomnienia 

dotyczyły następujących decyzji: 

 

 139 decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków z zakresu bhp, 

 166 decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków płacowych. 

 

Po wydaniu upomnienia część pracodawców wykonała decyzje; zrealizowano: 

 

 37 upomnień dotyczących decyzji bhp, 

 4 upomnienia dotyczące decyzji płacowych. 

 

W wyniku upomnień doszło do realizacji części dotychczas niewykonanych decyzji, i tak: 

 

 85 decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji bhp  

 5 decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji płacowych  

 

W celu doprowadzenia do realizacji decyzji wszczynano postępowanie egzekucyjne, tj. wystawiono 

tytuły wykonawcze: 

 

 2 dotyczące decyzji bhp, 

 19 dotyczących decyzji płacowych. 

 

Na 3 tytuły wykonawcze pracodawcy wnieśli zarzuty, które nie zostały uwzględnione przez 

Okręgowego Inspektora Pracy. 
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W dalszym toku postępowania nakładano grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązków 

określonych decyzjami inspektorów pracy, to jest: 

 

 nałożono 21 grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 94 000 zł wobec 

17 pracodawców, z powodu niewykonania: 

o 7 decyzji z zakresu bhp, 

o 80 decyzji dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W związku z nałożonymi grzywnami w 5 przypadkach złożono zażalenie na postanowienie o nałożeniu 

grzywny w celu przymuszenia.  

 

Efekty postępowania egzekucyjnego  

(z wyjątkiem egzekucji kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym) 

Liczba pracodawców, którzy 

wykonali decyzje organów PIP 

liczba pracodawców, którzy wykonali 

decyzje organów PIP dot. bhp 
1 

liczba pracodawców, którzy wykonali 

decyzje płacowe organów PIP 
2 

Liczba pracodawców, którzy zapłacili grzywnę w celu przymuszenia 

i w jakiej kwocie 
0 / 0,00 

Kwota grzywien w celu przymuszenia zapłacona przez pracodawców 0,00 

Liczba tytułów wykonawczych 

przekazanych do urzędów 

skarbowych 

liczba tytułów wykonawczych 

przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu 

przymuszenia do wykonania 

obowiązku z zakresu bhp 

2 

liczba tytułów wykonawczych 

przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu 

przymuszenia do wykonania nakazu 

płacowego 

18 

Kwoty wynikające z tytułów 

wykonawczych przekazanych do 

urzędów skarbowych 

 

kwoty wynikające z grzywien w celu 

przymuszenia do wykonania 

obowiązku z zakresu bhp 

4 000,00 

kwoty wynikające z grzywien w celu 

przymuszenia do wykonania nakazu 

płacowego 

82 500,00 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę 

za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
17 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny 

w celu przymuszenia 

1 156,00 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty 

upomnienia 
13 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących koszty upomnienia 
139,60 

Kwoty ściągnięte przez Urzędy 

Skarbowe 

kwoty ściągnięte z tytułów grzywien 

w celu przymuszenia 
0,00 zł 

kwoty ściągnięte z tytułów opłat 

i upomnień 
17,60 zł 
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Efekty postępowania egzekucyjnego kar pieniężnych, o których mowa w ustawie o transporcie 

drogowym. 

Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną 21 

Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych 74 670,00 zł 

Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 5 

Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 58,00 zł 

Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych 

do US 
1 

Kwota wynikająca z tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne 

skierowanych do US 
1 200,00 zł 

Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez US 0,00 zł 
 

Zażalenia 
 

Zażalenie na nałożenie grzywny w celu przymuszenia wniosło pięciu pracodawców.  

Strony wnosiły o uchylenie w całości zaskarżonych postanowień o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia z uwagi na niewykonalność obowiązku, umorzenie postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego. Okręgowy Inspektor pracy rozpatrując zażalenia 

stwierdził, że nie zasługują na uwzględnienie i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia. 

 

Zarzuty 
 

W 2014 r. na prowadzone postępowanie egzekucyjne wpłynęły 3 zarzuty oraz jeden wniosek  

o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Dwie spółki złożyły zarzuty i zażalenie na wszczęte 

postępowanie egzekucyjne. 

W uzasadnieniu zarzucono organowi egzekucyjnemu nieuwzględnienie faktu, iż obowiązek 

objęty tytułem wykonawczym został częściowo spełniony, niedopuszczalność egzekucji  

lub zastosowanego środka egzekucyjnego oraz zastosowanie przez organ egzekucyjny zbyt 

uciążliwego środka. Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.  

Jeden pracodawca złożył zarzut o wstrzymanie prowadzonej egzekucji administracyjnej, ze względu na 

spór pomiędzy stronami oraz toczące się postępowanie przed Sądem Pracy. Wniosek strony został 

rozpatrzony pozytywnie. 

 

Przyczyny umorzenia postępowań egzekucyjnych 
 

W 2014 r. umorzono sześć postępowań egzekucyjnych. Umorzenia dotyczyły w jednym 

przypadku postępowania wszczętego  w 2012 r., w dwóch przypadkach postępowania wszczętego  

w 2013 r. oraz w trzech  przypadkach postępowań rozpoczętych w 2014 r.  

Jedno postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w związku z wykonaniem obowiązków.  

W dwóch przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z urzędu w związku z utratą 

przez stronę statusu pracodawcy. Ponadto, w dwóch sprawach została ogłoszona upadłość spółek,  

co skutkowało uchyleniem wcześniejszych czynności. W jednym przypadku dokonano umorzenia 

postępowania egzekucyjnego ze względu na objęcie decyzji wyrokiem sądu pracy. Ponadto w 2014 r. 

umorzono dwie grzywny w celu przymuszenia na wniosek stron w związku z wykonaniem obowiązków. 

 

Egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe  
 

W 2014 r. skierowano 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 87 795,60 zł dotyczących 

grzywien w celu przymuszenia, kosztów wystawienia postanowienia oraz upomnień. Urzędy skarbowe 

wyegzekwowały należności z tytułu 2 kosztów upomnień w kwocie 17,60 zł. Należy przy tej 

okoliczności zauważyć, że w 2014 r. skierowano 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 
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87 795,60 zł. Łączna kwota należności będących w egzekucji Urzędów Skarbowych wynosi 

107 169,20 zł.  

W 2014 r. dwukrotnie kierowano pisma do urzędów skarbowych z prośbą o zintensyfikowanie 

działań w celu wyegzekwowania naszych należności. Jak wynika z korespondencji z urzędami 

skarbowymi, najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest trudność z ustaleniem majątku dłużników, 

brak środków finansowych na zajmowanych rachunkach bankowych. Nierzadko zobowiązane 

podmioty ulegają likwidacji lub mimo pozostawania w rejestrze spółek, faktycznie zaprzestają 

działalności, co czyni egzekucję bezskuteczną.  

 

Egzekucja kar pieniężnych z ustawy o transporcie drogowym 
 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o transporcie drogowym w 2014 r. 

nałożono 22 kary transportowe na łączną kwotę 97 150,00zł. W wyniku nałożonych kar pieniężnych na 

rachunek bankowy wypłynęła należność z tytułu 16 kar na kwotę 51 800,00 zł. Ponadto 

5 pracodawców dokonało wpłat w kwocie 22 870,00zł tytułem kar rozłożonych na raty z 2013 r. 

W 2014 r. zobowiązani dokonali wpłat z tytułu kar transportowych na łączną kwotę 74 670,00 zł.  

W związku z nieuiszczeniem kary pieniężnej przewidzianej w ustawie o transporcie drogowym 

wystawiono pięć upomnień. W wyniku skierowanych upomnień 2 pracodawców dokonało wpłat kar 

transportowych, a 3 pracodawców wystąpiło o układ ratalny nałożonych kar. 

 

Podsumowanie 
 

Egzekucja administracyjna prowadzona jest od 2001 r. Wskazać należy, że od kilku lat liczba 

upomnień i wszczętych postępowań egzekucyjnych utrzymuje się na podobnym poziomie.  

W 2014 r. skierowano 101 upomnień. W ramach 66 rekontroli wydanych upomnień w 2014 r. 

stwierdzono realizację 90 decyzji objętych 41 upomnieniami tj. 29,51%, wygaszono 30 decyzji objętych 

8 upomnieniami tj. 9,84%, stwierdzono nieważność 1 decyzji objętej jednym upomnieniem.  

W stosunku do niewykonanych 80 decyzji płatniczych objętych 19 upomnieniami i 7 decyzji bhp 

objętych 2 upomnieniami wszczęto egzekucję administracyjną.  

Stwierdzić można, że mamy do czynienia ze stabilizacją zdyscyplinowania pracodawców  

w zakresie realizacji obowiązków wynikających z decyzji. Świadomość konsekwencji niewykonania 

upomnień daje wyraz w realizacji decyzji. Jest to niewątpliwie m.in. wynik kilkuletniego funkcjonowania 

procedury egzekucyjnej. 

 

7. Wystąpienia Inspektorów Pracy 

 
Pod adresem 2 634 kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy skierowali w 2014 r. 

3 033 wystąpień zawierających łącznie 14 238 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

Najwięcej, bo 4 938 wniosków dotyczyło nieprawidłowości w sferze stosunku pracy. Wśród 

nich prawie 21% stanowiły naruszenia przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych, 

20% wniosków z tego obszaru dotyczyło niepoinformowania pracowników w wymaganym terminie 

o warunkach zatrudnienia.  

Druga najliczniejsza grupa nieprawidłowości regulowanych w wystąpieniach obejmuje 

zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (2 340 wniosków). Wśród nich wnioski najczęściej 

dotyczyły nieprawidłowości przy rejestracji wypadków przy pracy. 

Trzecim obszarem najliczniejszych nieprawidłowości regulowanych w wystąpieniach jest czas 

pracy, którego dotyczyły 2 162 wnioski. W tej grupie najczęściej – 523 razy – kierowano 

do pracodawców wnioski dotyczące ewidencji czasu pracy. 
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Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków w wystąpieniach 

 
 

8. Polecenia 

 
W 2014 r. inspektorzy pracy korzystali z uprawnienia do wydawania ustnych poleceń 

dotyczących nieprawidłowości, które można usunąć w trakcie kontroli lub niezwłocznie po jej 

zakończeniu. Ogółem wydano 1 057 poleceń 593 pracodawcom. 

Polecenia najczęściej – w 655 przypadkach – dotyczyły nieprawidłowości w zakresie stosunku 

pracy, przede wszystkim uchybień co do prowadzenia akt osobowych pracowników. 242 polecenia 

dotyczyły wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń. W wyniku wydania ww. poleceń wypłacono 

1 589 pracownikom łącznie 693 181 zł. 

 
Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych poleceń 

 
  

stosunek pracy

inne  zagadnienia dotyczące bhp

czas pracy

przygotowanie pracowników do pracy

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

legalność zatrudnienia i inna praca zarobkowa

urlopy pracownicze

4938 

2340 

2162 

1428 

1402 

661 

430 

stosunek pracy

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

czas pracy

legalność zatrudnienia i inna praca zarobkowa

urlopy pracownicze

655 

242 

74 

48 

10 
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9. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od 

podmiotu kontrolowanego 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy inspektorzy pracy, korzystając 

z uprawnienia odstąpienia od wydania środków prawnych podczas prowadzenia czynności kontrolnych 

poprzestali na odebraniu od 14 podmiotów oświadczenia o terminie usunięcia stwierdzonych uchybień. 

Wśród kontrolowanych podmiotów od których odebrano oświadczenia 42% (6 firm) to zakłady 

przetwórstwa przemysłowego, a 28,6% (4 firmy) stanowiły zakłady z branży budowlanej.  

Pozostałe podmioty prowadziły działalność usługową, w tym gastronomiczną (3 zakłady) i handlową 

(1 zakład). Pod względem ilości zatrudnionych 71% (10 podmiotów) ogółu kontrolowanych zakładów 

stanowiły małe firmy, zatrudniające do 9 pracowników, a pozostali trzej pracodawcy zatrudniali  

od 10 do 49 pracowników i od 50 do 249 pracowników – 1 podmiot. 

W kontrolowanych zakładach, od których odebrano oświadczenie w 2014 r., pracę wykonywało 

152 zatrudnionych, z czego 116 w ramach stosunku pracy, w tym 47 kobiet i 4 niepełnosprawnych.  

W omawianej grupie podmiotów znalazły się zakłady, które prowadzą działalność dłużej  

niż jeden rok – dotyczy to 2 podmiotów, jednakże  rok działania minął dwa, trzy miesiące przed 

kontrolą. 

 

Kontrole sprawdzające usunięcie uchybień wymienionych w oświadczeniu 
 

Kontrole sprawdzające przeprowadzone u 10 podmiotów miały na celu ustalenie  

czy uchybienia wymienione w oświadczeniach zostały usunięte. W wyniku tych kontroli w stosunku  

do 4 podmiotów stwierdzono niewykonanie zadeklarowanych działań naprawczych skierowano środki 

prawne w postaci decyzji i wystąpień. Wydano łącznie 7 decyzji oraz 7 wniosków w wystąpieniu.  

Nie wszystkie wydane środki dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w toku pierwszych podjętych 

kontroli zakończonych oświadczeniem. 

Analiza środków prawnych wydanych w toku kontroli sprawdzających usunięcie naruszeń wskazanych 

przy pierwszej kontroli wykazała, że tylko 6 pracodawców wywiązało się ze złożonego oświadczenia. 

W przypadku 4 pracodawców skierowano środki prawne, w tym w stosunku do 2 pracodawców 

zastosowany środek profilaktyczny okazał się mało skuteczny gdyż regulowano decyzjami w trybie 

art.108 kpa naruszenia związane z brakiem  pomiarów elektrycznych oraz brakiem ochron słuchu,  

a także stosowano w postępowaniu wykroczeniowym środki wychowawcze. W toku kontroli mimo 

usunięcia uchybień, które stwierdzono stosując oddziaływanie prewencyjne, druga kontrola wykazała 

inne nieprawidłowości co może być sygnałem lekceważenia spraw związanych z bezpieczeństwem 

pracy. 

 

Wnioski 

 

 W pełni skuteczne korzystanie z nierepresyjnych środków oddziaływania uzależnione jest  

od świadomości prawnej pracodawców oraz ich odpowiedzialności społecznej co pozwala 

wnioskować, że art.37a ustawy o PIP należy głównie stosować w ramach programów prewencyjnych, 

które mają pomóc pracodawcom w działaniach dostosowujących warunki pracy do obowiązujących 

przepisów. Wówczas kontrole audytowe pozwalają sprawdzić czy cele programu zostały osiągnięte,  

a zauważone uchybienia pracodawca może usunąć składając oświadczenie. 
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10. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 

ujawniono popełnienie 4 224 wykroczeń. Konsekwencją stwierdzonych wykroczeń było: 

 

 sporządzenie 191 wniosków o ukaranie, zawierających 543 wykroczenia,  

 nałożenie 911 grzywien w drodze mandatu karnego zawierających 2 769 wykroczenia. 

 

Zastosowano również środki oddziaływania wychowawczego w 539 przypadkach 

zawierających 912 wykroczeń. 

Najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczyły sfery bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 

Kp.) – 2 574 (tj. 60,9% ogółu wykroczeń). Naruszenia dotyczyły: braku szkoleń, badań lekarskich,  

braku instrukcji bhp, niewykonania podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy. Następna 

grupa naruszeń dotyczyła niewypłacania świadczeń pracowniczych, nieudzielania urlopów 

wypoczynkowych, niewydania świadectwa pracy (art. 282 Kp.) – 764 (tj. 18,1%). Ostatnia grupa 

naruszeń dotyczyła przede wszystkim nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy (art. 281 Kp.) – 590 

(tj. 14,0% ogółu wykroczeń). 

  

Przykłady  

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wymierzył karę grzywny w wysokości 20 000,- zł prezesowi 

spółki za niewykonanie prawomocnego wyroku sądu pracy. 

Sąd Rejonowy. nałożył na prezesa firmy karę grzywny w wysokości 2 000 zł. Ukarany złożył 

sprzeciw od tego wyroku. W wyniku postępowania przed sądem została na tegoż pracodawcę 

nałożona kara grzywny w wysokości 10 000 zł. Wykroczenia, których dopuścił się obwiniony należały 

do zakresu bezpieczeństw i higieny pracy. 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową. 
 

Liczba wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej (wg katalogu wykroczeń) 

  

 

 

W porównaniu do roku 2013 nastąpił nieznaczny wzrost liczby ujawnionych wykroczeń przez 

inspektorów pracy (odpowiednio 2013 r. – 4 178, 2014 r. – 4 224). 

  

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 281 Kodeksu pracy 590 14,0% 

art. 282 Kodeksu pracy 764 18,1% 

art. 283 Kodeksu pracy 2 574 60,9% 

ustawa o ZFŚS 5 0,1% 

ustawa o SIP 2 0,1% 

art. 119 Ust. o pr. zatr. 163 3,8% 

art. 120 Ust. o pr. zatr. 6 0,1% 

art. 121 Ust. o pr. zatr. 15 0,3% 

art. 122 Ust. o pr. zatr. 100 2,4% 

art.19 Ust. o inf. pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsult. 

2 0,1% 

art. 27 Ust. o zatr. pracowników 
tymczasowych 

3 0,1% 

OGÓŁEM 4 224 100,0% 
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Wnioski o ukaranie 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2014 r. skierowano do sądów 191 wniosków o ukaranie, 

zawierających 543 wykroczenia. 

 

Liczba wykroczeń zawartych we wnioskach o ukaranie (wg katalogu wykroczeń) 

 

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń we wnioskach % 

art. 281 Kodeksu pracy 48 8,8% 

art. 282 Kodeksu pracy 165 30,4% 

art. 283 Kodeksu pracy 213 39,3% 

art. 119 Ust. O pr. Zatr. 4 0,7% 

art. 120 Ust. O pr. Zatr. 4 0,7% 

art. 121 Ust. O pr. Zatr. 14 2,6% 

art. 122 Ust. O pr. Zatr. 95 17,5% 

OGÓŁEM 543 100,0% 

 
Dotyczyły one przede wszystkim nieprzestrzegania przepisów bhp, niewypłacania świadczeń 

pracowniczych, niewykonania podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy, naruszeń ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Przyczyny zwrotu wniosków o ukaranie, ilość wniosków zwróconych oraz w ilu przypadkach 

wnioski zwracano kilkakrotnie. W 2014 r. Sąd zwrócił do uzupełnienia 2 wnioski. Zwroty dotyczyły 

głównie usunięcia braków formalnych np.:  

 

 wskazanie dat popełnienia czynów zarzucanych obwinionemu,  

 określenie zarzucanego obwinionej czynu ze wskazaniem czasu jego popełnienia oraz 

wskazania sposobu i okoliczności popełnienia  zarzucanego czynu. 

 

We wszystkich przypadkach inspektor pracy – oskarżyciel publiczny uzupełnił braki formalne  

i ponownie skierował  wnioski o ukaranie do Sądu.  

Sądy rozpoznały 131 spraw (dotyczyły spraw wniesionych do Sądu w 2014 r.) wymierzając  

w postępowaniu zwyczajnym 2 kary grzywny na kwotę 1 350 zł i 1 karę nagany. W formie wyroków 

nakazowych rozpoznano 128 spraw, wymierzając 126 kar grzywny na kwotę 259 600 zł i 2 kary 

nagany. 

W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów w 26 sprawach wymierzono 16 kar grzywny  

na kwotę 18 700 zł, uznano obwinionego winnym i odstąpiono od wymierzenia kary w 4 sprawach, 

wymierzono 4 kary nagany, umorzono postępowanie w 1 sprawie  i uniewinniono 1 obwinionego. 

Łączna kwota wszystkich zasądzonych grzywien wyniosła 289 650 zł. 

Sąd rozpoznał również 28 spraw wniesionych w 2013 r., w postępowaniu zwyczajnym 

umarzając 2 sprawy i uniewinniając  obwinionych w 2 sprawach. W formie wyroków nakazowych 

wymierzono 26 kar grzywny na kwotę 44 500 zł.  

W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów w 33 sprawach wymierzono 14 kar grzywny  

na kwotę 15 300 zł, uznano obwinionego winnym i odstąpiono od wymierzenia kary w 6 sprawach, 

wymierzono 1 karę nagany, umorzono postępowanie w 3 sprawach oraz uniewinniono 9 obwinionych.  

Łączna kwota zasądzonych grzywien wyniosła 59 800 zł  

Do Sądu II instancji oskarżyciel publiczny wniósł 2 apelacje. W jednej sprawie Sąd utrzymał  

w mocy rozstrzygnięcie Sądu I instancji, w drugiej przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.  
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Postępowanie mandatowe 
 

W roku 2014 r. inspektorzy pracy nałożyli 911 grzywien w drodze mandatu karnego  

za popełnienie  2 769 wykroczeń, w tym: 

 

Katalog wykroczeń  Liczba wykroczeń w mandatach  % 

art. 281 Kodeksu pracy  421  15,1% 

art. 282 Kodeksu pracy  432  15,6% 

art. 283 Kodeksu pracy  1 907  68,8% 

ustawa o ZFŚS  2  0,1% 

art. 119 Ust. o pr. zatr.  2  0,1% 

art. 120 Ust. o pr. Zatr  1  0,1% 

art. 27 Ust. o zatr. pracowników 
tymczasowych 

 3  0,1% 

ustawa o SIP  1  0,1% 

OGÓŁEM  2 769  100,0% 

 

Kwota grzywien nałożonych w drodze postępowania mandatowego wyniosła 1 084 800,00 zł. 

 

Do sądu wniesiono 1 wniosek o uchylenie nałożonej grzywny w drodze mandatu karnego 

przez ukaraną. Sąd postanowieniem utrzymał w mocy nałożony mandat karny. 

 

Środki oddziaływania wychowawczego 

 
W okresie sprawozdawczym w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń zastosowano środki 

oddziaływania wychowawczego w 539 przypadkach dotyczących 912 wykroczeń. 

 

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 281 Kodeksu pracy  121 13,3% 

art. 282 Kodeksu pracy  167 18,3% 

art. 283 Kodeksu pracy  454 49,8% 

art. 119 Ust. o pr. zatr.  157 17,2% 

art. 120 Ust. o pr. zatr.  1 0,1% 

art. 121 Ust. o pr. zatr  1 0,1% 

art. 122 Ust. o pr. zatr.  5 0,6% 

ustawa o SIP  1 0,1% 

ustawa o ZFŚS  3 0,3% 

art.19 Ust. o inf. pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsult. 

 2 0,2% 

OGÓŁEM  912 100,0% 

 

Środki oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali przy stwierdzeniu drobnych 

naruszeń z zakresu przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, np.: nieprawidłowe 

ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nieprawidłowości usunięte w toku kontroli, 

w zakresie bhp: zniszczone, nieczytelne instrukcje bhp, brak instrukcji w pojedynczych przypadkach, 

w sprawach porządkowych na stanowiskach pracy (zastawione przejścia), w zakresie legalności 

zatrudnienia – niezgłoszenie przez bezrobotnego faktu podjęcia pracy zarobkowej. 

Podstawową przesłanką stosowania tych środków był ich charakter – drobne naruszenia, niska 

szkodliwość społeczna i niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości – jeszcze w toku kontroli. 
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Ocena rozstrzygnięć sądów – analiza orzecznictwa  
 

Oceniając orzecznictwo sądów w 2014 r. należy zwrócić uwagę na szerokie stosowanie 

rozstrzygania spraw przez sądy na posiedzeniach w trybie nakazowym. Pozwala to sądowi na szybsze 

rozpoznawanie spraw, nie powodując ograniczeń w uprawnieniach stron (sprzeciw). Instytucja,  

która sprawdziła się w toku postępowań przed sądem jest możliwość „poddania się karze” przez 

obwinionego. W 2014 r. poddało się karze 5 obwinionych.  

Nadal poważnym problemem jest ustalenie odpowiedzialności – przypisanie winy w stosunku 

do osób – pracodawców w zakresie niewypłacania świadczeń pracowniczych, szczególnie firm 

będących w trudnej sytuacji finansowej, mających zablokowane konta przez komorników,  

ZUS lub urząd skarbowy.  

Sądy zarówno I jak i II instancji zgodnie z orzecznictwem SN każdorazowo badają  sytuację 

finansową pracodawcy, jego przyczynienie się do zaistniałej sytuacji i uniewinniają obwinionych  

od czynów opisanych we wniosku o ukaranie jeżeli nie można im przypisać winy.  

Na tok postępowania przed sądem i wymiar kary duży wpływ ma oskarżyciel publiczny – inspektor 

pracy. Jego aktywność na każdym etapie postępowania, wyjaśnianie często skomplikowanych stanów 

faktycznych i prawnych pozwala na żądanie kar adekwatnych do stopnia zawinienia obwinionych.  

W okresie sprawozdawczym sady dokonały zwrotu 2 wniosków o ukaranie w celu uzupełnienia braków 

formalnych poprzez sprecyzowanie czasu i okoliczności popełnienia czynów opisanych  

w wykroczeniach.  

Wszystkie braki zgodnie z zarządzeniami sądów zostały uzupełnione, a wnioski o ukaranie 

zostały przesłane w celu ich rozpoznania. W stosunku do spraw skierowanych w 2013 r.  

i rozpoznanych w 2014 r. uniewinniono obwinionych w 11 sprawach, w stosunku do spraw 

skierowanych w 2014 r. uniewinniono 1 obwinionego.  

Przyczyną uniewinnienia była niemożność przypisania winy osobie, której w toku 

postępowania nie udowodniono odpowiedzialności za przypisane jej naruszenia przepisów prawa 

pracy (opisany wyżej problem niewypłacania świadczeń pracowniczych). W związku z tym należy 

zwrócić uwagę inspektorom pracy na precyzyjne ustalanie podmiotów odpowiedzialności pod kątem 

możliwości przypisania im winy za naruszenia przepisów prawa pracy. 
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11. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  
 

W 2014 r. inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 32 zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa ( w 2013 r. – 49, w 2011 r. – 79). W wyniku wniesionych w 2014 r. 

zawiadomień wszczęto 21 postępowań; w 3 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania;  

12 postępowań umorzono; do sądu skierowane zostały 2 akty oskarżenia (według stanu na dzień 

31.01.2015 r.). 

 

Zakres przedmiotowy zawiadomień prokuratury skierowanych w 2014 r. 

 
 

Odmowy wszczęcia postępowania dotyczyły zawiadomień z art. 225§2 kk i art. 160 kk.  

W 1 przypadku na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania inspektor pracy wniósł 

zażalenie, którego prokuratura nie uwzględniła przekazując je wraz z aktami sprawy do sądu.  

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania było uznanie przez prokuraturę,  

że czyn sprawcy nie wyczerpuje ustawowych znamion czynu zabronionego lub brak jest danych 

uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. 

 W 6 przypadkach inspektor pracy złożył zażalenie na postanowienie o umorzeniu 

postępowania, które w 1 przypadku nie zostało uwzględnione przez prokuraturę i przekazane wraz  

z aktami sprawy do sądu, a w pozostałych 5 przypadkach nie zostało jeszcze rozpatrzone (według 

stanu na dzień 31.01.2015 r.). W 1 przypadku złożono wniosek o uzasadnienie postanowienia  

o umorzeniu postępowania. W 2014 r. wniesiono również w tym zakresie 2 zażalenia, które dotyczyły 

zawiadomień z 2013 r. 

 W odniesieniu do 1 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura 

przesłała wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania. 

 Nie zapadły jeszcze żadne wyroki sądów w stosunku do zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa skierowanych przez inspektorów pracy w 2014 r. 

 Rozpatrując skierowane przez prokuraturę akty oskarżenia, sądy w 2014 r.  

uznały 19 oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów. Wyroki zapadły w wyniku zawiadomień  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które skierowane zostały przez inspektorów pracy  

do prokuratury w:  

 2011 r. – 2 

 2012 r. – 8 

 2013 r. – 8 

18 

6 

5 

1 1 1 

art. 225 § 2 kk udaremnianie lub
utrudnianie inspektorom wykonania
czynności kontrolnych

art. 220 § 1 kk narażanie pracowników
na bezpośrednie niebezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia

art. 270 i 271 kk fałszowanie
dokumentów i poświadczanie nieprawdy

art. 219 kk niezgłaszanie wymaganych
danych albo zgłaszanie nieprawdziwych
danych dot. ubezpieczeń społecznych

art. 218 § 1 kk złośliwe lub uporczywe
naruszanie praw pracowników

art. 160 kk narażenie na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
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Oskarżonych skazano na: kary grzywny w 8 przypadkach, kary pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w 8 przypadkach, a także karę ograniczenia wolności 

polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w 1 przypadku. 

W odniesieniu do 2 oskarżonych sąd, uznając winę sprawców, warunkowo umorzył postępowanie na 

okres próby 1 roku, zobowiązując jednocześnie oskarżonych, w jednym przypadku do naprawienia 

wyrządzonej szkody poprzez zapłatę osobom wymienionym w wyroku określonych w nim kwot, 

a w drugim przypadku do spełnienia świadczenia pieniężnego na cele społeczne poprzez zapłatę 

kwoty 1 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

 

12. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz 

występowanie do postępowania w tych sprawach w 2014 

roku 

 

Inspektorzy pracy działający zgodnie z właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. wnieśli 18 powództw, na rzecz 18 osób,  z czego na umowy zlecenie 

pracę świadczyło 7 osób, na podstawie umów o dzieło – 7 osób, natomiast 4 osoby wykonywały pracę, 

bez żadnej umowy na piśmie. Nie kierowano powództw na rzecz osób wykonujących pracę  

na innej podstawie.  

Wytoczone powództwa były skierowane przeciwko dziesięciu pracodawcom. Czterech 

pracodawców powierzało pracę osobom na podstawie umowy zlecenie, 2 – na podstawie umowy  

o dzieło, 4 – powierzało pracę bez jakiejkolwiek umowy na piśmie.  

 

W postępowaniu przed sądami pracy w 2014 r. zapadły następujące rozstrzygnięcia:  

 

 2 wyroki ustalające istnienia stosunku pracy, w tym jeden prawomocny (w zakresie 4 powództw 

na rzecz 4 osób); 

  ugody sądowe ustalające stosunek pracy wobec 3 osób, inne świadczenia w tym wydanie 

świadectw pracy, wypłaty wynagrodzenia nie były przedmiotem ugód sądowych; 

 2 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem powództwa przez inspektora pracy 

2 powództwa, na rzecz 2 osób,  

 3 umorzenia postępowania w związku z zawarciem ugód sądowych- 3 powództwa, na rzecz 

3 osób.  

 

W roku sprawozdawczym, w dwóch przypadkach inspektor pracy cofnął 2 pozwy na rzecz 

2 osób (szczegółowy opis stanu faktycznego, będącego przyczyną cofnięcia pozwów, opisano 

w części sprawozdania zawierającego przykłady opisu kontroli: punkty 2 i 4). 

W 2014 r. nie odnotowano przypadków: odrzucenia, zwrotu, oddalenia powództwa, 

zawieszenia postępowania.  

W 2014 r. inspektorzy pracy nie wstępowali za zgodą lub na wniosek powoda do żadnych 

postępowań. Natomiast począwszy od 17 stycznia 2014 r. inspektor pracy bierze udział  

w postępowaniu z powództwa 12 osób, które w 2012 r. wniosły pozew przeciwko agencji ochrony 

mienia.   

Sąd Rejonowy. uznał bowiem udział inspektora pracy za potrzebny w trybie art. 63
2 

k.p.c.  

w związku z art. 59 k.p.c. Opisywana sprawa, na skutek apelacji pozwanej, została przekazana  

do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w związku z uchyleniem zaskarżonego wyroku przez 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. W sprawie tej aktualnie toczy się postępowanie dowodowe z udziałem 

inspektora pracy. 
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W związku ze skierowanymi powództwami w 2014 r. nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia  

w 10 sprawach, dotyczących 12 pozwów, wobec 12 osób.   

Inspektorzy pracy skierowali wystąpienia dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy wobec 

96 pracodawców, polecenia wydano wobec 61 pracodawców. 64 pracodawców zrealizowało zalecenia 

ujęte w wystąpieniach i 61 pracodawców wykonało polecenia inspektora pracy.  

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy skierowali 100 wystąpień w/w sprawach 

oraz wydali 73 poleceń. Z analizy dokumentacji i danych statystycznych wynika, że zrealizowano  

64 wystąpień oraz 73 poleceń. Skierowane wystąpienia zawierały 117 wniosków, które wykonano  

w liczbie 74. Wystąpienia inspektorów pracy dotyczyły 1 221 pracowników, których realizacją objęto 

764 osób.  

W zakresie wydanych poleceń, dotyczyły one 130 pracowników. Inspektorzy pracy w wyniku 

ujawnionych naruszeń art. 281 pkt. 1 kp wszczęli postępowania mandatowe wobec 37 podmiotów na 

łączną kwotę 44 000 zł. Wszczęto również postępowanie w sprawach o wykroczenia i skierowano 

wniosek o ukaranie do Sądu Karnego wobec 1 podmiotu. Sąd Rejonowy orzekł karę grzywny 

w wysokości 3 000 zł. Inspektorzy pracy zastosowali ponadto wobec winnych naruszeń art. 281 pkt.1 

kp. środki wychowawcze – 7 pouczeń i 8 ostrzeżeń.  Innych postępowań nie prowadzono w tym 

zakresie.  

 

Przykłady 

 

Kontrolę w firmie ochroniarskiej podjęto w związku ze skargami byłych pracowników 

zatrudnionych na stanowisku agenta ochrony – konwojenta. Skarżący podali, że w kontrolowanym 

podmiocie pracowali na podstawie umów o pracę na czas określony  do 31.07.2011 r. Natomiast  

od 01.08.2011 r. w związku z obowiązywaniem „ustawy antykryzysowej” zaproponowano pracownikom  

umowy zlecenie. W przedmiotowej sprawie, inspektor pracy przesłuchał w charakterze świadków 

5 osób, w tym trzy osoby, które wykonywały pracę,  na podstawie umów zlecenie.  

Z zeznań świadków wynikało, że na podstawie umów zlecenie wykonywali oni  tą samą pracę, 

która była świadczona na podstawie umowy o pracę, nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie 

wykonywania pracy tj. miejsca, nadzoru, poleceń, wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia. 

Czynności były wykonywane pod tym samy nadzorem oraz według grafików pracy przygotowywanych 

przez te same osoby. W trakcie trwania  umów zlecenie osoby zatrudnione na podstawie umów   

o pracę  wykonywały  dokładnie te same obowiązki i czynności, w tym samym czasie miały tych 

samych przełożonych i od tych samych osób otrzymywały polecenia. W przedmiotowej sprawie,  

w oparciu o zebrany materiał dowodowy, inspektor pracy  w trybie art. 63
1 
 k.p.c. skierował w styczniu 

2014 r. trzy pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu. W przedmiotowej sprawie sąd 

rejonowy wydał wyrok ustalający istnienia stosunku pracy zgodnie z żądaniem strony powodowej – 

inspektora pracy. Od wyroku strona pozwana – agencja ochrony wniosła apelację. Aktualnie nie 

zapadło jeszcze rozstrzygnięcie prawomocne. 

 

Kontrolę w oddziale spółki w sortowni pieniędzy podjęto w związku ze skargą, z której 

wynikało, że osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenie wykonują de facto te same czynności 

i obowiązki, jakie wynikają z zawartych umów o pracę, z osobami na stanowisku liczarza. 

Z analizy stanu faktycznego wynikało, że do obowiązków zleceniobiorców należało między 

innymi sortowanie i liczenie wartości pieniężnych, sprawdzanie autentyczności wartości pieniężnych, 

ładowanie i opróżnianie kaset wpłatomatów i bankomatów. Umowy były zawarte na czas 

nieoznaczony, z ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 500 zł brutto z terminem 

płatności do 15-tego danego miesiąca. 
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 Zleceniobiorcy, wykonują pracę osobiście bez możliwości zastąpienia pracy przez osobę 

trzecią, z uwagi na zachowanie ścisłych zasad bezpieczeństwa finansowego, związanego  

ze specyfiką pracy w sortowni wartości pieniężnych.  Osoby, aplikujące do pracy, przechodzą bowiem 

ścisłą selekcję i weryfikację przez pracodawcę, pod względem  między innymi niekaralności.  

Dostęp do pomieszczeń zakładu, jest praktycznie nie możliwy, mają do niego wejście jedynie 

osoby upoważnione, ujęte w wykazie pracowników. Przed wejściem do zakładu, należy do kamery 

okazać dowód tożsamości, który jest weryfikowany przez pracownika Ochrony Spółki. Nieobecność 

w pracy, spowodowana niezdolnością do pracy, wymaga przedłożenia każdorazowo zwolnienia 

lekarskiego.  

Rozpoczęcie pracy w danym dniu, związane jest z podpisaniem się na liście obecności, 

wpisania godzin rozpoczęcia pracy i jej zakończenia na karcie pracy pracownika, tzw. karcie 

wydajnościowej. Na kartach tych rozliczane są ponadto godziny nadliczbowe. 

Praca jest wykonywana, bez względu na rodzaj umowy według z góry ustalonych 

harmonogramów, ustalanych na różne okresy, tygodniowe, dwutygodniowe, i dłuższe i wywieszane 

pracownikom w pomieszczeniach pracy, pod ścisłym nadzorem kierowników zmian i kierownika 

oddziału.  

Z uwagi na powyższe, na wniosek skarżącej, inspektor pracy, wniósł powództwo o ustalenie 

istnienia stosunku pracy do sądu pracy w Bydgoszczy. Na kanwie  tej sprawy  w związku z wniesionym 

powództwem  o ustalenie istnienia stosunku pracy pojawił się problem właściwości miejscowej  sądu 

pracy, do którego  kierowana jest sprawa. Inspektor pracy złożył pozew o ustalenie istnienia stosunku 

pracy do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy – z uwagi na miejsce wykonywania pracy przez powoda. 

Przewodniczący Sądu Rejonowego VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy 

postanowieniem na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. stwierdził swoją niewłaściwość miejscową.  

W uzasadnieniu postanowienia Przewodniczący Sądu Rejonowego, uwzględnił tym samym 

zarzut podniesiony przez stronę pozwaną, wyartykułowany w odpowiedzi na pozwem, dotyczący braku 

właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i przekazanie do rozpoznania sprawy  

do Sądu Rejonowego w Warszawie.  

Strona pozwana powołała się na art. 46 § 1 k.p.c., który miał w jej ocenie zastosowanie  

w niniejszej sprawie, z uwagi na zawarcie w treści umowy zlecenia z dnia 14 maja 2012 r. zawartej  

z powódką, umowy prorogacyjnej – prorogatio fori. Strona pozwana powołała się na § 9 zdanie drugie 

umowy, w treści, której strony ustaliły, iż wyłącznie właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów 

wynikłych na tle jej wykonywania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego jako 

zleceniodawcy, w tym przypadku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. 

W swojej argumentacji strona pozwana podała, iż skoro właściwość miejscowa sądu w sprawach 

z zakresu prawa pracy nie jest właściwością wyłączoną, dopuszczalne jest zdaniem strony pozwanej, 

zawarcie takiej umowy.  

W przedmiotowej sprawie wniesiono zażalenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,  

na wymienione wyżej postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.  

  Postanowieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, oddalił zażalenie inspektora pracy i przekazał 

sprawę do rozpoznania przez Sąd Rejonowy Sąd Pracy dla miasta stołecznego Warszawy  

w Warszawie.  

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy nie odniósł się w ogóle do kwestii podnoszonych przez 

inspektora pracy, dotyczących niedopuszczalności umownego ustalenia właściwości sądu przed 

wdaniem się w spór i ochronnej funkcji przepisów o właściwości sądu w sprawach z zakresu prawa 

pracy. Sąd Okręgowy, uwzględnił tym samym w całości wniosek strony pozwanej. Sąd w swojej 

argumentacji powołał się na umowę prorogacyjną zawartą w treści umowy zlecenie, podając  

iż powódka (w domyśle zleceniobiorca na rzecz której inspektor pracy wniósł powództwo), podpisując 
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umowę zlecenie, dobrowolnie ograniczyła przyznaną przez ustawodawcę możliwości wyboru sądu 

właściwego również według miejsca świadczenia pracy. 

Ostatecznie inspektor pracy na wniosek skarżącej jako osoby nie pracującej, cofnął pozew 

z uwagi na  brak z jej strony środków finansowych niezbędnych  do dochodzenia swoich spraw przed 

sądem rejonowym w Warszawie (np. koszty dojazdu na trasie Bydgoszcz - Warszawa)  

 

W związku ze skargą osoby wykonującej pracę bez żadnej umowy, podjęto kontrolę 

w wydawnictwie prasowym. W czasie kontroli ustalono, że skarżący pracował na stanowisku 

dziennikarza w czasopiśmie na szczeblu powiatowym, zajmując się sprawami społecznymi, sportem 

i wydarzeniami politycznymi na terenie powiatu. W czasie postępowania dowodowego, skarżący 

dostarczył inspektorowi pracy, szereg publikacji prasowych, ukazujących się na przestrzeni kilku 

miesięcy, których był autorem. Pracodawca kwestionował w czasie kontroli zatrudnienie skarżącego, 

zarzucając mu nawet chorobę psychiczną i konfabulację. 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, był podstawą sporządzenia pozwu do Sądu 

Rejonowego – Sądu Pracy w Bydgoszczy. 

W uzasadnieniu pozwu przeciwko właścicielowi pozwanego wydawnictwa, inspektor pracy 

podał, iż z dniem 01.09.2013 r. skarżący podjął zatrudnienie na stanowisku dziennikarza, 

w wydawnictwie prasowym. 

Strony ustaliły, że skarżący będzie wykonywał pracę na stanowisku dziennikarza, w pełnym 

wymiarze czasu pracy, z określonym wynagrodzeniem na poziomie obowiązującego w 2013 r. 

wynagrodzenia minimalnego, tj. 1 600 zł. brutto.  

Skarżący dostarczył pracodawcy dokumenty potwierdzające status osoby niepełnosprawnej 

(orzeczenie o II grupie inwalidzkiej) w celu skorzystania z refundacji utworzenia w zakładzie pracy, 

stanowiska dla osoby niepełnosprawnej finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Ostatecznie mimo wykonywania pracy na rzecz pracodawcy w okresie od 01.09.2013 r. 

do 04.12.2013 r. nie potwierdzono warunków umowy o pracę na piśmie. Skarżący nie został również 

zgłoszony do ubezpieczenia społecznego.  

Ustalono, że zatrudnienie skarżącego było zatrudnieniem pracowniczym, określonym w art. 

22 § 1 K.P., bowiem zobowiązany był on do wykonywania pracy na stanowisku dziennikarza, na rzecz 

wydawnictwa. W okresie zatrudnienia skarżący redagował ok. 11-12 stron, tygodnika wydawanego 

w objętości ok. 32-40 stron i był zobowiązany do osobistego świadczenia pracy. Praca wykonywana 

była od poniedziałku do piątku, przy czym dniami redakcyjnymi był poniedziałek i piątek oraz 

częściowo wtorek, gdzie od godziny 10, odbywało się cotygodniowe Kolegium redakcyjne, w czasie 

którego, dziennikarze  wraz z redaktorem naczelnym, omawiali poprzedni numer pisma.  

Ostatecznie inspektor pracy na wniosek skarżącego, cofnął pozew z uwagi na fakt, że ten 

przyznał iż, chodziło mu bardziej o zrobienie rozgłosu na facebooku i zainicjowanie „sprawy medialnej” 

w małym środowisku gminnym niż faktyczne ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Uwagi i wnioski  

 

W roku 2014 r. wytoczono 18 powództw przeciwko 10 pracodawcom, z czego, 17 powództw 

było wynikiem przeprowadzonych czynności kontrolnych, 1 powództwo wytoczono bez konieczności 

przeprowadzenia kontroli. Z uwagi na kilkumiesięczny okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy,  

zakończono jedynie 2 sprawy, których wynikiem było wydanie wyroku zgodnie z żądaniem pozwu,  

z tym, że jedna sprawa zakończyła się w pierwszej instancji w Sądzie Rejonowym, w drugiej natomiast,  

strona pozwana – agencja Ochrony złożyła apelację.  
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Kontrole, po których kierowano pozwy, były wywołane w 100% skargami  byłych pracobiorców 

i realizowano w czasie ich trwania tematy dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy przy 

zatrudnianiu- zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 

pracy oraz legalności zatrudnienia obywateli polskich.  

Z analizy efektów kontrolnych w ramach realizacji omawianych zagadnień, wynika,  

że  wytaczanie powództw przez inspektora pracy, spełnia de facto funkcję subsydiarną, gdyż  

spektakularne efekty uzyskuje się przede wszystkim w wyniku poleceń wydawanych w czasie kontroli 

oraz realizacji zaleceń  ujętych w wystąpieniach w tym zakresie, o czy świadczy 100% realizacji 

poleceń wobec 130 pracowników i  63% realizacji wystąpień wobec 764 pracowników. 

  

13. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Na podstawie art. 36 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) inspektorzy 

pracy uprawnieni są do wnioskowania do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% 

pracodawcy, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów 

bhp. W 2014 r. inspektorzy pracy wnioskowali do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej w stosunku 

do 11 pracodawców. Najczęściej wnioski dotyczyły mikroprzedsiębiorstw (4 wnioski) i zakładów 

zatrudniających do 49 pracowników (6 wniosków). Jeden wniosek dotyczył dużej firmy zatrudniającej 

powyżej 50 pracowników. Jednocześnie aż 9 wniosków dotyczyło przedsiębiorstw z branży 

budowlanej. Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że w jednym przypadku pracodawca 

odwołał się od decyzji ZUS, a w stosunku do 7 pracodawców decyzje o podwyższeniu składki 

wypadkowej o 100% są prawomocne.  

W związku z kontrolami, w wyniku których inspektorzy wnioskowali o podwyższenie składki na 

ubezpieczenie wypadkowe, wydano 79 decyzji, w tym 16 decyzji wstrzymujących pracę oraz 7 decyzji 

skierowania do innych prac 11 pracowników zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom.  

W wyniku popełnionych wykroczeń ukarano 9 osób mandatami karnymi na łączną kwotę  

11 400 zł i skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie. 
 

14. Skargi i wnioski  
 

Dane statystyczne 

 

 W roku sprawozdawczym 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili 1 517 kontroli u 1 280 

pracodawców, w toku których rozpatrywali zasadność 3026 skarg. W zakładach objętych kontrolą 

zatrudniano ogółem 90 558 pracowników, w tym 42 161 kobiet, 345 młodocianych i 6 942 pracowników 

niepełnosprawnych. 

  

Kontrole skargowe realizowano na wniosek: 

 

 Pracowników (z wyjątkiem pracowników niepełnosprawnych) - przeprowadzono 223 kontrole 

u 195 pracodawców; 

 Związku zawodowego - przeprowadzono 43 kontrole u 37 pracodawców; 

 Byłych pracowników - przeprowadzono 615 kontroli u 531 pracodawców, 

 Pracowników niepełnosprawnych - przeprowadzono 10 kontroli u 10 pracodawców, 

 Cudzoziemców - przeprowadzono 5 kontroli u 5 pracodawców, 
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 Kontrole związane z badaniem skarg anonimowych - przeprowadzono 275 kontroli u 264 

pracodawców, 

 Kontrole związane z badaniem skarg – dot. niewykonania orzeczeń sądu pracy - 

przeprowadzono 3 kontrole u 3 pracodawców, 

 Kontrole związane z badaniem skarg - pozostałych - przeprowadzono 413 kontroli u 398 

pracodawców. 

 

 Rozpatrując zgłoszone skargi inspektorzy pracy zbadali łącznie 5 299 problemów z zakresu 

prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli poniżej zamieszczono 

najczęściej badane problemy, będące przedmiotem zgłaszanych skarg. 

 

Przedmiot  
badanych skarg 

Odsetek 
badanych 

problemów 
Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za pracę 39, 7% 

Niewypłacenie i nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 
niewypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy 

Stosunek pracy 20% 
Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy o pracę, niewydanie świadectwa pracy 

Czas pracy 8 % 

Nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 
pracy, zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni 

w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów 

o odpoczynkach 

Legalność zatrudnienia 7,3% 

Niezgłoszenie, bądź nieterminowe zgłoszenie do 
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej, bądź 

osoby wykonującej inną pracę zarobkową, niedopełnienie 
obowiązku opłacania, bądź nieopłacanie w terminie 

składek na Fundusz Pracy, 

Warunki pracy 3,8% 

Niedostarczenie przez pracodawcę odzieży i obuwia, 
nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków 

i napojów, nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół 
powypadkowy do ustalenia okoliczności i przyczyn 

wypadku, brak protokołów powypadkowych, 

Przygotowanie do pracy 3,3% 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 
wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie 

przeprowadzone szkolenia pracowników wstępne – 
instruktaż ogólny i stanowiskowy 

Dyskryminacja - mobbing 3,2% 
Mobbing i inne problemy z zakresu nierównego traktowania 

w zatrudnieniu 

Urlopy pracownicze 2,3% 
Nieprawidłowe udzielanie urlopów wypoczynkowych w roku 

kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do 
urlopu oraz z upływem 30 września następnego roku. 
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Przedmiot badanych skarg  

 

 

Zasadność skarg 

 
Biorąc pod uwagę ogólną liczbę 3 026 skarg, 894 oceniono jako zasadne, co stanowi 29,5%, 

511 jako częściowo zasadne, co stanowi 16,9%, bezzasadnych było 934 skarg, co stanowi 30,9%.  

 

Zasadność skarg 

 

Przyczyny naruszeń prawa i zastosowane środki prawne 
 

 W przypadku niewypłacania pracownikom należnych świadczeń pieniężnych – z jednej strony 

przyczyny wynikały z braku płynności finansowej pracodawców, z drugiej wskazywały na lekceważący 

stosunek do podstawowych gwarancji pracowniczych. Brak dołożenia należytej staranności  

w wypełnieniu podstawowych obowiązków wobec zatrudnionych powodował w szczególności 

naruszanie przepisów o czasie pracy w obszarze obowiązków prowadzenia wymaganej dokumentacji,  

a także samego naruszania materialnego prawa pracy. W wielu przypadkach lekceważący stosunek do 

praw pracowniczych objawiał się w naruszaniu przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

(badania lekarskie i szkolenia bhp) 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 706 decyzji 

obejmujących ogółem 11 122 pracowników, w tym 167 ustnych, 539 pisemnych. W przypadku 56 

decyzji, nadano im rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa. Wydano 13 decyzji 

wstrzymujących prace i 4 decyzje kierujące pracowników do innych prac. Spośród decyzji wydanych 

w toku kontroli badających skargi, 239 dotyczyło świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 

4 546 004,5 zł, obejmujących ogółem 3 403 pracowników.  

 Inspektorzy pracy skierowali również 406 wystąpień zawierających 936 wniosków. Wnioski 

te dotyczyły 31 805 pracowników. W 53 przypadkach skierowano wnioski do sądu o ukaranie 

20% 

8% 

7,30% 

3,80% 
3,30% 3,20% 2,30% 

Wynagrodzenie za pracę

Stosunek pracy

Czas pracy

Legalność zatrudnienia

Warunki pracy

Przygotowanie do pracy

Dyskryminacja - mobbing

Urlopy pracownicze

894 

511 

934 
zasadne

częściowo zasadne

bezzasadne
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w związku z ujawnieniem 124 wykroczeń. Na 172 pracodawców bądź inne osoby odpowiedzialne 

nałożono mandaty karne w związku ze stwierdzeniem 318 wykroczeń. Łącznie kwota nałożonych 

grzywien wyniosła 208 300 zł. Oprócz tego wydano 19 decyzji o nałożeniu kar w transporcie drogowym 

na łączną kwotę 88 100 zł. 

 W 6 przypadkach powiadomiono organy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 

a w 1 przypadku zgłoszono wniosek do ZUS o podwyższenie składki. 

 W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy udzielili 5 202 porad prawnych, 3 876 porad 

technicznych i 958 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 

 

Efekty działań inspektorów pracy 

 
 Spośród wszystkich 706 wydanych decyzji stwierdzono wykonanie 446 z nich, dotyczących 

ogółem 11 122 pracowników. Na rzecz 564 pracowników wypłacono świadczenia pieniężne w łącznej 

wysokości 549 201,20 zł. W przypadku wystąpień – na ogólną liczbę 936 wniosków wykonanie 

stwierdzono w 622 przypadkach, a dotyczyły one 22 207 pracowników. 

  

Skargi zgłoszone przez związki zawodowe 
 

W wyniku 56 skarg i wniosków organizacji związkowych inspektorzy pracy przeprowadzili 

ogółem 43 kontrole u 36 pracodawców, w których zatrudniano 17 903 pracowników, w tym 8 948 

kobiet, 294 niepełnosprawnych. Skargi były zgłaszane przez następujące związki: 

 

 NSZZ „Solidarność” – 13 

 ZNP – 2 

 inne związki (m.in. branżowe ) – 41 

 

 Spośród 56 skarg stwierdzono 17 skarg zasadnych, 18 częściowo zasadnych i 13 

bezzasadnych. Zasadność skarg potwierdziła się w części przypadków dotyczących naruszania 

ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Stwierdzono przypadki przyznawania 

świadczeń z ZFŚS bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Częściowo potwierdziły się również 

przypadki niewypłacenia wynagrodzenia oraz nieprawidłowości w regulaminach wynagrodzeń. 

W dwóch przypadkach potwierdziły się zarzuty dotyczące uprawnień związkowych. 

 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do zastosowania następujących środków 

prawnych: 

 

 wydano 51 decyzji, w tym 6 nakazów na piśmie,  

 skierowano 22 wystąpienia, zawierające ogółem 51 wniosków, 

 nałożono 1 mandat, obejmujący 5 wykroczeń, wymierzono karę grzywny w wysokości 1 000 zł, 

 zastosowano 1 środek wychowawczy, 

 udzielono 181 porad prawnych, 77 technicznych i 8 dotyczących legalności zatrudnienia. 

 

Z nadesłanych informacji wynika, iż spośród 51 decyzji wykonano 41. Dotyczyły one łącznie 

638 pracowników. Na 51 wniosków wykonano 31. Dotyczyły one łącznie 8.373 pracowników. 

Kontrole związane z badaniem skarg zgłoszonych przez związki zawodowe stanowiły 1,9% 

ogółu zgłoszonych skarg. Ponad 44% skarg uznano jako uzasadnione i częściowo uzasadnione. 

Często zakres zgłaszanych problemów przekraczał kompetencje organów PIP, jak np. regulowanie 

problemów z zakresu naruszania ustawy o związkach zawodowych. 

  



 

 

34 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu 

i mobbingu 

 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 11 skarg dotyczących dyskryminacji i 97 skarg dotyczących 

mobbingu, z czego w przypadku dyskryminacji – 1 skarga okazała się zasadna, a 9 bezzasadnych. 

W przypadku mobbingu stwierdzono 12 skarg zasadnych i 49 bezzasadnych. W pozostałych 

przypadkach stwierdzono brak przedmiotu skargi bądź przekazano sprawy zgodnie z właściwością 

terytorialną do innych okręgów. 

 

15. Porady prawne i techniczne 
 

W roku 2014 porady prawne udzielano w ramach działań ustawowych w czasie pełnionych 

dyżurów w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w jednostkach partnerów 

społecznych oraz podczas prowadzonych kontroli i działalności prewencyjno - promocyjnej.  

Porady udzielane były codziennie: w siedzibie OIP oraz w Oddziałach w Toruniu i we 

Włocławku. Ponadto obsługiwane są punkty porad prawnych, w celu zapewnienia dostępu dla 

obywateli do pomocy prawnej na terenie miast poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej 

Inspekcji Pracy - raz w tygodniu na terenie Grudziądza i raz w miesiącu w Inowrocławiu w biurze 

Urzędu Miasta. W ramach współpracy z partnerami społecznymi pracownicy OIP pełnili dyżury prawne 

w siedzibach: Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy oraz w Kujawsko-Pomorskim 

Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy. W 2014 roku zainicjowano udzielanie porad 

prawnych w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych oraz w Oddziale 

Polskiego Związku Niewidomych w Bydgoszczy, w celu ułatwienia dostępu do pomocy prawnej 

osobom niepełnosprawnym bądź posiadającym trudności z komunikowaniem się. Dodatkowo porady 

prawne udzielane są w ramach działalności prewencyjnej – na stoiskach informacyjnych 

organizowanych w trakcie targów, konferencji oraz w ramach dyżurów w mediach regionalnych.  

 

Struktura podmiotowa porad udzielonych w ramach dostępu do pomocy prawnej 

 

 

15391 

8831 

7184 

3114 
1921 

446 

299 265 228 147 
pracownik/pracownicy zbiorowo

pracodawca/przedsiębiorca

były pracownik

inny

pracownik niepełnosprawny

organ/urząd państwowy

osoba ubiegająca się o zatrudnienie

służba bhp

organ/urząd samorządu terytorialnego 

związek zawodowy

pozostałe  (społeczny inspektor pracy - 61
cudzoziemiec - 39 organizacje pracodawców - 9
rolnik indywidualny - 7 poseł/senator/radny - 6)
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Ogółem w 2014 r. w ramach działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

udzielono 64 785 porad, z czego: 

 

 w ramach dostępu do pomocy prawnej udzielono ogółem 37 948 porad, z tego 34 869 

prawnych, 2 144 z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i 935 o tematyce legalności 

zatrudnienia, 

 w czasie kontroli udzielono ogółem 26 837 porad, w tym 11 420 porad z zakresu prawa pracy, 

13 363 z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i 2 054 dotyczących legalności 

zatrudnienia. 

 

Tematyka udzielanych porad 

 

Podsumowanie i wnioski 

 
Najwięcej porad dotyczyło nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, 

urlopów wypoczynkowych, czasu pracy. Wątpliwości budzą zasady zatrudniania w ramach umów 

cywilnoprawnych i możliwości egzekwowania praw pracowniczych. W przypadkach stwierdzenia 

naruszenia uprawnień pracowników przyjmowano skargi, które następnie kierowano do rozpoznania 

w ramach czynności kontrolnych. Należy zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu bardzo duża liczba porad 

dotyczy niewypłacania lub nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

ze stosunku pracy. Wciąż utrzymuje się tendencja podziału tematyki porad prawnych, potwierdzająca, 

że znacznie więcej wątpliwości budzą kwestie związane z prawną ochroną pracy aniżeli z technicznym 

bezpieczeństwem pracy.  

W 2014 r. udzielono 355 porad na piśmie, 338 drogą elektroniczną, 19 326 porad 

telefonicznych i 660 ustnych. 

Należy zauważyć znaczący, o 37% wzrost ilości porad udzielonych drogą elektroniczną – 

z 246 w roku ubiegłym do 338 w roku 2014, wzrosła także liczba porad udzielanych telefonicznie 

z 15 286 do 19 326, przy jednoczesnym spadku ilości zapytań kierowanych pisemnie i ustnie. 

Tendencje te wskazują na rosnące zainteresowanie dostępem do pomocy prawnej za pośrednictwem 

nowoczesnych środków komunikacji – internetu oraz telefonu.  

  

 stosunku pracy

wynagrodzeń

czasu pracy

urlopów

inne (np. uprawnienia zw. zaw.)

uprawnień związanych z rodzicielstwem

rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedot.
pracowników

legalności zatrudnienia

wypadków przy pracy

inne dotyczące bhp

dyskryminacji

mobbingu

10456 

7265 

3839 

3381 

3356 

2105 

1962 

935 

724 

704 

92 

256 
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Analiza porad udzielonych związkom zawodowym 
 

W roku 2014 r. przedstawicielom związków zawodowych udzielono 147 porad. Zapytania 

kierowane przez związki dotyczyły następujących zagadnień:  

 

Analiza porad udzielonych związkom zawodowym 

Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne oraz 

środki higieny osobistej 
1 

Urządzenia i instalacje energetyczne 1 

Transport 1 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony 

indywidualnej 
1 

Wypadki przy pracy 1 

Inne zagadnienia bhp (środki ochrony indywidualnej, 

odzież robocza, ocena ryzyka, ochrona ppoż itp.) 
2 

Stosunek pracy 25 

Czas pracy 19 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 2 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 14 

Urlopy pracownicze 10 

Rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników 
9 

Społeczna inspekcja pracy 1 

Inne nieprawidłowości dotyczące prawnej ochrony pracy 1 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 

Dyskryminacja 2 

Mobbing 2 

Emerytury pomostowe 1 

Inne porady (np. uprawnienia związków zawodowych) 30 

Układy zbiorowe pracy 20 

RAZEM 147 

 

Jak wynika z powyższych danych, przedmiot porad zasadniczo odpowiada przeważającej 

grupie tematycznej poradnictwa udzielanego innym podmiotom – pracownikom, byłym pracownikom, 

pracodawcom i pozostałym: w kolejności – stosunek pracy, układy zbiorowe pracy, czas pracy 

i ochrona wynagrodzenia za pracę.  

W 2014 r. organizacje związkowe wystąpiły z 12 zapytaniami na piśmie. Wśród pytań 

przeważały zagadnienia związane ze stosowaniem wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy – 

w 5 przypadkach rozstrzygano wątpliwości dotyczące zasad wynagradzania, w 2 przypadkach pytano 

o kwestie dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pracy, w 2 przypadkach 

pytania dotyczyły czasu pracy, po jednym przypadku pytanie dotyczyło uprawnień społecznego 

inspektora pracy, zagadnień związanych z ochroną rodzicielstwa i młodocianych.  
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Podsumowanie i wnioski 
 

Przedstawiciele związków zawodowych pytali  o sprawy dotyczące ogółu pracowników, 

np. zasad wynagradzania, korzystania z samochodów służbowych, czasu pracy, Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale też uprawnień społecznej inspekcji pracy. Ilość zapytań 

prawnych organizacji związkowych (12) pozostaje na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym 

(11).  

Zainicjowanie w 2014 roku Akademii Społecznego Inspektora Pracy w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy z pewnością ułatwiło dostęp do porad i konsultacji zagadnień 

wątpliwych, związanych ze stosowaniem prawa pracy. 

  

Analiza porad dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu 
  

W stosunku do ubiegłego roku nastąpił znaczny spadek liczby porad dotyczących 

dyskryminacji (ze 126 do 92), ale też zmalała liczba porad dotyczących mobbingu – z 335 do 259 

porad, co wskazywać może na wzrost świadomości co do charakteru zjawiska, uprawnień 

pracowniczych i możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem pracy oraz uprawnień Państwowej 

Inspekcji Pracy w zakresie badania mobbingu. W ramach działalności promocyjnej i prewencyjnej 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy upowszechniane są wydawnictwa i broszury dotyczące 

problematyki mobbingu i dyskryminacji.  

 

16. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 
 

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło ogółem 76 wniosków 

dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym: 3 wnioski o rejestrację zakładowych 

układów zbiorowych pracy, 54 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych. W 2014 r. nie  wpłynął 

żaden wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy. 

Rozpatrzono 69 z 76 wniosków, które wpłynęły w 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy. Strony układu wycofały dwa wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych.  

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 19 wniosków o wpis informacji 

dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy. Przedmiotem informacji było:  

 

 wypowiedzenie przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy  - art. 241
7
 § 1 pkt 3 

k.p. – 8 wniosków, 

 rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron 

układu -  art.241
7
 § 1 pkt 1 kp. – 3 wnioski, 

 porozumienie o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy  - art. 241
27

 § 1 k.p. – 6 wniosków, 

 odstąpienie od stosowania układu – 1 wniosek, 

 zmiana nazwy zakładowej organizacji związkowej –1 wniosek, 

 

Liczba odmów rozpatrzenia wniosków o rejestrację układu, protokołu 

dodatkowego oraz wpis informacji do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy 
 

Ogółem odmówiono rozpatrzenia wyżej opisanych 12 wniosków dotyczących zakładowych 

układów zbiorowych pracy. W przypadku 7 wniosków dotyczących rejestracji protokołu dodatkowego 

odmowa dotyczyła zawartych w nich postanowień niezgodnych z prawem.  

Ponadto odmówiono rozpatrzenia 2 wniosków o rejestrację protokołu dodatkowego, 

2 wniosków o wpis informacji o wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy oraz 1 wniosku 

o rozwiązaniu zakładowego układu zbiorowego pracy.  
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Liczba zarejestrowanych układów, protokołów dodatkowych do układów 
 

W wyniku rozpatrzenia 69 wniosków stron układu oraz po rozpatrzeniu informacji, wpisano do rejestru 

Okręgowego Inspektora Pracy:  

 

 3 zakładowe  układy zbiorowe pracy,  

 51 protokołów dodatkowych, 

 15 informacji dotyczących:  

o wypowiedzenia przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy – art. 241
7
 

§ 1 pkt 3 k.p. – 5 przypadków, 

o rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia 

stron układu - art.241
7
 § 1 pkt 1 kp. – 2 przypadki, 

o porozumienia o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy - art. 241
27

 § 1 kp. – 6 przypadków, 

o zmiany nazwy organizacji związkowej  – 1 przypadek, 

o odstąpienia od stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy – art. 241
29  

§ 
 
3

 
kp. 

– 1 przypadek. 
 

Liczba odmów rejestracji zakładowych układów zbiorowych pracy oraz 

protokołów dodatkowych 

 

W 2014 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie odmówił rejestracji zakładowych 

układów zbiorowych pracy. 

W 1 przypadku odmówiono rejestracji protokołu dodatkowego ze względu na niezachowanie 

14 dniowego terminu dokonania zmian (nie wyrażenie zgody na wpisanie do rejestru Okręgowego 

Inspektora Pracy Bydgoszczy protokołu bez postanowień niezgodnych z prawem). 

W 2014 r. nie było wystąpień z zastrzeżeniem na podstawie art. 241
11

 § 51 kodeksu pracy oraz 

wykreśleń układów z rejestru w oparciu o art. 241
11

 § 54 kodeksu pracy. 

    

Liczba układów i protokołów zawierających postanowienia niezgodne 

z przepisami prawa pracy lub mniej od nich korzystne.  
 

W 2014 r. 7 protokołów dodatkowych zawierało postanowienia niezgodne z przepisami prawa 

pracy lub mniej od nich korzystne. Do stron zakładowych układów zbiorowych pracy skierowano 

powiadomienia o niezgodności z prawem przekazanych dokumentów.  

Strony uwzględniły zastrzeżenia organu rejestrującego zakładowe układy zbiorowe pracy.  

 

 

Przykłady najczęściej kwestionowanych postanowień układów niezgodnych  

z przepisami prawa pracy lub mniej od nich korzystnych występujących 

w 2014 r. 
 

Postanowienia układów niezgodne z prawem lub mniej korzystne występujące w 2014 r.: 

 

 wprowadzano do układów postanowienia o dniach dodatkowych wolnych od pracy, pomimo,  

iż nie zmniejszono w układzie wymiaru czasu pracy pracowników w  okresach rozliczeniowych 

czasu pracy obowiązujących pracowników, a ostatecznie w roku kalendarzowym ,   

 wprowadzano do układów zmiany w drodze protokołów dodatkowych z datą wsteczną, przed 

rejestracją protokołu dodatkowego, 

 nieprecyzyjnie określano wysokość obligatoryjnych składników wynagrodzenia za pracę 

wynikających z przepisów szczególnych,  
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 nie określano w sposób konkretny, m.in. w tabelach płac wysokości wynagrodzenia 

pracowników, bądź nie dołączono postanowień o zasadach wypłacania premii – regulaminów 

premiowania pracowników, mimo odwoływania się do nich w układzie, 

 nieprecyzyjnie określano lub całkowicie pomijano zasady dotyczące nabywania i wypłacania 

premii pracownikom,  

 „usztywniano” czas pracy do 5 dni w tygodniu, bez stosowania „przeciętności” w okresie 

rozliczeniowym czasu pracy z możliwością pracy w szóstym dniu tygodnia, także poza 

sytuacjami wskazanymi w art. 151 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, 

 wprowadzano do układu postanowienia o „możliwości” zawieszenia postanowień układowych 

protokołem dodatkowym do układu, 

 wprowadzono postanowienie o bezterminowym powierzaniu innej pracy niż określona 

w umowie o pracę, w przypadku, jeśli praca dotychczas wykonywana przez pracownika nie  

wypełnia całego czasu pracy w ocenie pracodawcy,  

 niezgodnie z prawem, wbrew przepisom kodeksu pracy wprowadzano postanowienie 

dotyczące wysokości dodatku należnego pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

Przykłady pozytywnych regulacji układowych 
 

W nowo zawartych zakładowych układach zbiorowych pracy wprowadzano głównie 

świadczenia pieniężne ponad obligatoryjne, np. wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 

nagrody jubileuszowe, premie, wyższe niż powszechnie obowiązujące, wynikające z kodeksu pracy 

odprawy emerytalne, rentowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki funkcyjne, 

dodatki za pracę monotonną, pełnienie dyżurów poza miejscem pracy.  

W 2014 r. strony układu nie odwołały się od odmowy rejestracji protokołu dodatkowego 

do sądu pracy. 

 

Liczba aktualnie obowiązujących układów: 
 

Ilość zarejestrowanych układów zbiorowych pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Bydgoszczy wynosi 618 uwzględniając liczbę zawartych oraz rozwiązanych układów oraz sytuacje, 

o których mowa w art. 241
8
 i 241

29
 § 3 Kodeksu pracy na dzień 31.12. 2014 r. 

 

Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa 

układowego 
 

W 2014 r. przeprowadzono 6 kontroli, które zakresem objęły realizację przez pracodawców 

postanowień zakładowych układów pracy. W wyniku tych kontroli wydano 6 wystąpień zawierających 

7 wniosków dotyczących regulacji układowych. 

W czasie kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy udzielano pracodawcy i zakładowym 

organizacjom związkowym szeroko rozumianej pomocy prawnej, w zakresie prawa pracy, w tym 

zbiorowego prawa pracy. 

W okresie sprawozdawczym udzielono 89 porad prawnych dotyczących rejestracji układów 

m.in. procedury składania wniosków o rejestrację układów, wniosków o wpis informacji do rejestru, 

wprowadzania do układu postanowień nie obligatoryjnych, porozumień o zawieszeniu stosowania 

układu ze względu na sytuację finansową pracodawcy, odstąpienia od stosowania układu w całości lub 

w części, po upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia, wypowiadania 

pracownikom umów o pracę, gdy wprowadzane postanowienia do układu były mniej korzystne dla 

pracowników – w tym w odniesieniu do pracowników objętych prawną ochroną stosunku pracy. 
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Podsumowanie oraz wnioski i uwagi 
 

W 2014 r. wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 3 nowe 

zakładowe układy zbiorowe pracy, w których przyznawano pracownikom nieliczne ponad obligatoryjne 

świadczenia pieniężne. 

Tylko w trzech przypadkach strony zakładowych układów zbiorowych pracy wprowadziły do 

układów znacznie korzystniejsze postanowienia dotyczące np. wynagrodzeń za pracę inne niż 

wynikające z obowiązujących minimalnych przepisów prawa pracy. Wprowadzały korzystniejsze 

postanowienia spoza tego obszaru, ze względu na korzystną sytuację finansową wynikająca z rodzaju 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej np. dostarczaniem koniecznych usług dla klientów 

w obszarze m.in. energii elektrycznej, cieplnej. 

Pozostałą treść zakładowych układów zbiorowych stanowiły przeniesione do układu przepisy 

kodeksu pracy lub też postanowienia odwołujące się do treści tych przepisów. 

W protokołach dodatkowych dokonywano generalnie zmian na niekorzyść pracowników, 

głównie w odniesieniu do regulacji o nie tworzeniu lub obniżeniu składek na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych. Strony zakładowych układów zbiorowych pracy zawierały postanowienia 

niezgodne z prawem przede wszystkim z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa pracy.  

Wszystkie zakładowe układy zbiorowe pracy w 2014 r. zostały zawarte po raz kolejny, 

po rozwiązaniu poprzednich układów. 

 

17. Spory zbiorowe pracy  
 

Liczba zgłoszonych sporów zbiorowych 
 

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy pracodawcy zgłosili, zgodnie z dyspozycją art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), 10 sporów zbiorowych 

prowadzonych w 9 zakładach pracy. 

Ponadto zarówno pracodawcy, jak i zakładowe organizacje związkowe zgłaszały informacje 

dotyczące wszczęcia dialogu społecznego, zaawansowania konsultacji i mediacji w sporach 

rozpoczętych w latach ubiegłych oraz informacje o sporach zakończonych.  

 

Informacja o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców, u których został 

wszczęty spór zbiorowy wg PKD z 2007 r. z podziałem na sekcje  

(wg liczby zgłoszonych sporów zbiorowych): 

 

Sekcja gospodarki Liczba zgłoszonych sporów 

C - przetwórstwo przemysłowe 5 

F - budownictwo 1 

H - transport i gospodarka magazynowa 3 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, iż w 2014 r. spory zbiorowe powstawały najczęściej 

w zakładach pracy zaliczanych wg katalogu rodzajów działalności PKD do sekcji C- przetwórstwo 

przemysłowe (5 zawiadomień). Wśród tej grupy pracodawców znalazły się zakłady pracy o profilu 

działalności polegającym na produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z), 

produkcji pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z), produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów 

nieorganicznych (20.13.Z), przetwórstwie mleka i wyrobie serów (10.51.Z), produkcji drutu (24.34.Z). 

W dalszej kolejności największa liczba zawiadomień o wszczęciu sporu zbiorowego dotyczyła 

zakładów pracy zajmujących się transportem i gospodarką magazynową (3 zawiadomienia). Zakres 

prowadzonej działalności gospodarczej wśród tej grupy podmiotów obejmował transport lądowy 



 

 

41 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z) oraz w dwóch przypadkach działalność usługową 

wspomagającą transport lądowy (52.21.Z). Można zatem zaobserwować, że w porównaniu z rokiem 

2013 r., zmalała znacznie liczba sporów zbiorowych w zakładach pracy zajmujących się świadczeniem 

opieki zdrowotnej. Na równie wysokim poziomie utrzymuje się natomiast liczba sporów zbiorowych 

zgłaszanych przez pracodawców zajmujących się przetwórstwem przemysłowym.  

 

Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 

 

 warunków pracy – 0 

 warunków płacy – 7 

 świadczeń socjalnych – 3 

 praw i wolności związkowych – 1 

 innych, nieobjętych definicją sporu – 0 

 

Przykłady 
 

 Podwyżka płac zasadniczych dla wszystkich pracowników Spółki zatrudnionych na umowę 

o pracę w wysokości 150 zł na każdy etat począwszy od 01.07.2014 r., 

 Wzrost wynagrodzeń zasadniczych, wysokość premii rocznej, wysokość bonów świątecznych 

lub wypłata dodatkowych premii, 

 Wzrost wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o kwotę 150 zł brutto ze skutkiem 

od 01.04.2014 r., zmiana układu zbiorowego pracy polegająca na wprowadzeniu do jego treści 

zapisów wynikających z zawartego porozumienia z jednoczesnym określeniem, że wynikające 

z jego treści premie będą przysługiwać na czas nieokreślony, 

 Wzrost wynagrodzeń, premia z okazji Dnia Chemika, doładowania do kart podarunkowych, 

 Przywrócenie od 01.01.2015 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podwyższenie 

wynagrodzenia każdego pracownika o 1,80 zł na godzinę do płacy podstawowej począwszy 

od września 2014 r. 

 

W trzech przypadkach pracodawcy nie wskazali w zawiadomieniach o wszczęciu sporu 

zbiorowego, jakiego rodzaju żądania zostały zgłoszone przez organizacje związkowe. 

 

Liczba przeprowadzonych kontroli 
 

W 2014 r. na wniosek organizacji związkowych działających u pracodawców, którzy 

równocześnie zawiadomili Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy o wszczęciu sporu 

zbiorowego, przeprowadzone zostały trzy kontrole. We wszystkich przypadkach kontrole miały związek 

z żądaniami zgłaszanymi pracodawcom przez związki zawodowe w ramach sporu. 

 

Przykłady, uwagi, wnioski 

 

W większości przypadków przedmiotem sporów zbiorowych powstałych w 2014 r. pomiędzy 

pracodawcą, a działającymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi były warunki płacy. W tym 

również zakresie organizacje związkowe wysunęły największą liczbę żądań. Związki zawodowe 

domagały się w szczególności wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, wypłaty premii, doładowania kart 

podarunkowych. Organizacje domagały się również przywrócenia zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych oraz respektowania postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy.  

Spośród dziesięciu sporów zbiorowych zgłoszonych Okręgowemu Inspektorowi Pracy 

w Bydgoszczy w 2014 r., jedynie w trzech przypadkach strony sporu powiadomiły o jego zakończeniu 

i podpisaniu w tej sprawie stosownego porozumienia (jedno zawiadomienie o zakończeniu sporu 

zbiorowego dotyczyło sporu wszczętego w 2013 r.). W dalszym ciągu, podobnie jak w latach ubiegłych, 
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w przypadku sporów, w których nie doszło do zawarcia przez strony porozumienia, powodem odmowy 

jego zawarcia była najczęściej trudna sytuacja finansowa pracodawcy. 

 

18. Rejestracja informacji o przedłużonych okresach 

rozliczeniowych czasu pracy  
 
W 2014 r. zgodnie z dyspozycją art. 150 § 2 k.p. wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy 41 zawiadomień o stosowaniu przedłużonych okresów rozliczeniowych w równoważnym 

systemie czasu pracy. Trzydzieści siedem zawiadomień dotyczyło wprowadzenia trzymiesięcznych 

okresów rozliczeniowych, a cztery zawiadomienia dotyczyły czteromiesięcznych okresów 

rozliczeniowych. Ponadto stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1 155 z późn. zm.) pracodawcy zawiadomili Okręgowego Inspektora 

Pracy w Bydgoszczy o 16 przypadkach wprowadzenia trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego 

w równoważnym systemie czasu pracy w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy. 

Ponadto stosownie do treści art. 150 § 4 k.p., pracodawcy przekazali łącznie 43 kopie 

porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.  

Spośród przekazanych kopii porozumień, w czternastu przypadkach porozumienia zawarte 

zostały z przedstawicielami organizacji związkowych działających u pracodawców. W jedenastu 

przypadkach partnerzy społeczni zawarli porozumienie o wprowadzeniu 12-miesiecznego okresu 

rozliczeniowego, a w trzech przypadkach o wprowadzeniu 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego. 

Z kolei spośród ogólnej liczby dwudziestu dziewięciu porozumień zawartych z przedstawicielami 

pracowników 21 porozumień dotyczyło wprowadzenia dwunastomiesięcznych okresów 

rozliczeniowych, 4 porozumienia miały na celu wprowadzenie sześciomiesięcznych okresów 

rozliczeniowych. Wpłynęło również po jednej kopii porozumienia o wprowadzeniu cztero-, pięcio-, 

ośmio- i jedenastomiesięcznych okresów rozliczeniowych.  

Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć tendencję, że przedmiotem 

porozumień zawieranych z przedstawicielami pracowników w zdecydowanej większości przypadków 

było wprowadzenie maksymalnego, dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Przedłużony 

okres rozliczeniowy dotyczył najczęściej pracowników działu produkcji. 

W czterech przypadkach pracodawcy przekazali również kopie porozumień zawartych 

z przedstawicielami pracowników o wprowadzeniu  tzw. ruchomego czasu pracy (art. 140
1
 k.p.), 

do czego jednak nie byli zobowiązani. Przepis art. 150 § 4 k.p. odnosi się bowiem do porozumień 

w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy. 

Analogicznie do roku ubiegłego, największa liczba nieprawidłowości związanych 

z wypełnianiem przez pracodawców obowiązków wynikających ze znowelizowanego przepisu art. 150 

k.p. dotyczyła nieprzekazywania kopii porozumienia o przedłużeniu okresu rozliczeniowego. W kilku 

przypadkach pracodawcy przesłali kopię regulaminu pracy bądź poinformowali jedynie o fakcie 

zawarcia porozumienia. Nie przekazywano natomiast samej kopii porozumienia. We wszystkich 

przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości pouczono pracodawców o treści art. 150 k.p. 

i obowiązkach wynikających z tego przepisu oraz wezwano ich do nadesłania kopii porozumienia. 

Niejednokrotnie również stronę pracowniczą reprezentował tylko jeden przedstawiciel załogi, podczas 

gdy art. 150 § 3 k.p. mówi o porozumieniu zawieranymi z przedstawicielami pracowników. W kilku 

przypadkach nieprawidłowości dotyczyły również niezachowania terminu przekazania kopii 

porozumienia. Przepis art. 150 § 4 k.p. stanowi, że pracodawcy mają obowiązek przykazywania kopii 

porozumienia w terminie 5 dni. Niejednokrotnie zdarzyło się jednak, że porozumienia wpływały po 

kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dniach od daty ich zawarcia. 
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III.  

BADANIE OKOLICZNOŚCI  

I PRZYCZYN WYPADKÓW  

PRZY PRACY
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1. Badanie okoliczności i przyczyn ciężkich, śmiertelnych 

i zbiorowych wypadków przy pracy 
  

Nadrzędnym celem ochrony pracy jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka w procesie pracy, 

dlatego Państwowa Inspekcja Pracy powadzi działania ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń 

w miejscu pracy lub ograniczenie ich oddziaływania na pracujących. Temu celowi służy wnikliwa 

analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono w sumie 166 

wypadków, w tym 5 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. W wyniku zgłoszeń w roku sprawozdawczym 

podjęto 126 kontroli dotyczących badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych.  

W 23 przypadkach decyzją Okręgowego Inspektora Pracy nie podjęto czynności kontrolnych 

z uwagi na charakter wypadku (wypadki komunikacyjne lub nagłe wypadki medyczne niezwiązane 

z warunkami wykonywania pracy). W 7 przypadkach zdarzenia nie zostały uznane za wypadki przy 

pracy, a w 17 przypadkach na dzień 31 grudnia 2014 r. kontroli nie zakończono. 

W 2014 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 119 wypadków przy pracy,  

w tym 109 indywidualnych i 10 zbiorowych. W wypadkach pojedynczych 15 stanowiły zdarzenia 

śmiertelne, 44 powodujące ciężkie obrażenia ciała oraz 50 lżejsze obrażenia. W wypadkach tych 

łącznie poszkodowanych zostało 137 osób, w tym 19 poniosło śmierć, 45 doznało ciężkich obrażeń 

ciała, a 73 lżejsze obrażenia. Natomiast w wypadkach zbiorowych poszkodowanych zostało 28 osób, 

w tym 4 poniosły śmierć, 1 odniosła ciężkie obrażenia ciała, a 23 lekkie obrażenia.  

Informacje o wypadkach okręgowy inspektor pracy uzyskiwał od pracodawców, na mocy art. 

234 § 2 Kodeksu pracy oraz od innych organów, takich jak: policja, prokuratura, pogotowie ratunkowe. 

 

Rok 

zaistnienia 

wypadku 

Liczba zbadanych wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

Ogółem 

W tym: 

Ze skutkiem 

śmiertelnym 

Z ciężkimi 

obrażeniami 

ciała 

2014 
ogółem 119 137 19 45 

w tym zbiorowych 10 28 4 1 

2013 
ogółem 119 149 29 36 

w tym zbiorowych 20 50 4 3 

2012 
ogółem 135 185 26 62 

w tym zbiorowych 25 75 11 6 

 

Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy 

gromadzone są przede wszystkim w celu planowania programów kontrolno-prewencyjnych. Składają 

się na nie podstawowe informacje dotyczące poszkodowanych, ich płci, statusu zatrudnienia oraz 

doświadczenia zawodowego. 

W 2014 r. 93,4% (128 osób) ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni, natomiast 6,6% 

(9 osób) to kobiety. Wśród poszkodowanych w wypadkach, które były przedmiotem badania przez 

inspektorów pracy 86,1% (118 osób) stanowili pracownicy, natomiast 13,9% (19 osób) stanowiły osoby 

świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Zdecydowana większość poszkodowanych 

w zbadanych wypadkach – 92,0% (126 osób) posiada obywatelstwo polskie, 7,3% (10 osób) było 

obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej, 0,7% (1 osoba) to obywatel spoza krajów Unii 

Europejskiej. 
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do 1 roku
od 1 roku do 2 lat

od 3 lat do 5 lat
od 6 lat do 8 lat

9 lat i więcej

34,60% 

21,60% 

15,60% 

7,60% 

20,60% 

42,30% 

16,80% 

14,10% 

6,70% 

20,10% 

43,80% 

20,50% 

8,00% 
11,50% 

16,20% 

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rodzaj podstawy świadczenia pracy poszkodowanych 

 
 

W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowanych zostało 60 osób o stażu 

pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (43,8% ogółu poszkodowanych), z których 17 to 

poszkodowani o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 2 poniosło śmierć, 6 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

a 9 lżejszych obrażeń).  

Największą liczbę poszkodowanych stanowili ludzie młodzi w przedziale wieku od 19 do 29 lat 

– 37 osób (27,0% ogółu poszkodowanych),w następnej kolejności od 50 do 59 lat – 31 osób (22,6%) 

oraz 30 do 39 lat – 29 osób (21,2%). Natomiast najliczniejszą grupę pracowników, którzy w wyniku 

wypadku ponieśli śmieć – 6, to osoby w wieku od 50 do 59 lat. 

 

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach wg stażu pracy w zakładzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014

93,50% 91,90% 86,10% 

6,50% 8,10% 
13,90% 

Poszkodowani świadczący pracę na innej podstawie

Poszkodowani świadczący pracę na podstawie
umowy o pracę

do 7 dni
od 8 do 30 dni

od 31 do 90
dni od 91 do 180

dni od 181 dni do
1 roku

6,50% 

4,30% 
5,40% 

8,70% 
9,70% 

12,80% 

8,10% 

5,40% 
5,40% 

10,60% 

12,40% 

5,10% 5,90% 

7,30% 

13,10% 

Rok 2012 szczegółowo

Rok 2013 szczegółowo

Rok 2014 szczegółowo
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Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych  

w latach 2012-2014 – wg. wieku 

 
 

Poszkodowani ciężko w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych  

w latach 2012-2014 – wg wieku 

 

 
 

Wyniki kontroli wskazują, że najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy 

w danym zakładzie. W latach 2012 r. – 2014 r. odsetek poszkodowanych, pracujących do 1 roku 

w zakładzie kształtował się na poziomie ponad 40,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2012 (ogółem 26
poszkodowanych śmiertelnie)

Rok 2013 (ogółem 29
poszkodowanych śmiertelnie)

Rok 2014 (ogółem 19
poszkodowanych śmiertelnie)

11,50% 20,70% 

26,30% 
15,40% 

6,90% 

15,80% 
23,10% 27,60% 

5,30% 

46,20% 34,50% 
31,60% 

3,80% 10,30% 
21,00% 

od 60 do 69 lat

od 50 do 59 lat

od 40 do 49 lat

od 30 do 39 lat

od 19 do 29 lat

Rok 2012 (ogółem 62
poszkodowanych ciężko)

Rok 2013 (ogółem 36
poszkodowanych ciężko)

Rok 2014 (ogółem 45
poszkodowanych ciężko)

2,20% 

27,40% 
33,30% 

40,00% 

25,80% 

36,10% 13,30% 

14,50% 

13,90% 

17,80% 

29,10% 

13,90% 

15,60% 

3,20% 2,80% 
11,10% 

od 60 do 69 lat

od 50 do 59 lat

od 40 do 49 lat

od 30 do 39 lat

od 19 do 29 lat

od 16 do 18 lat
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Wśród przyczyn 145 wypadków, którym ulegli poszkodowani o stażu do 1 roku w danym 

zakładzie znalazły się: 

 

 brak urządzeń zabezpieczających np. przed dostępem do strefy niebezpiecznej lub 

niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających, brak środków ochrony zbiorowej lub 

niewłaściwe środki oraz niewłaściwy stan techniczny czynnika materialnego, 
 brak nadzoru nad pracownikami oraz tolerowanie przez osoby sprawujące nadzór odstępstw  

od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 niedostarczenie instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 nieprzeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo), nieznajomość przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności przez 

poszkodowanego. 

 

Znaczna część tych przyczyn wynika z niedostatecznego przygotowania  do pracy. Prawidłowe 

przygotowanie do pracy, obok budowania kultury pracy, wdrażania dobrych praktyk i motywowania do 

bezpiecznych zachowań, stanowi najważniejsze zadanie pracodawcy w zakresie prewencji 

wypadkowej. Istotne jest także ciągłe doskonalenie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy 

oraz właściwe podejście do ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. 

W 2014 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w następujących 

gałęziach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 51 wypadków (42,9%) wszystkich wypadków, 

budownictwo 33 wypadki (27,7%), handel i naprawy 11 wypadków (9,2%), rolnictwo i leśnictwo 

8 wypadków (6,7%), transport i gospodarka magazynowa 5 wypadków (4,2%) administracja publiczna 

i obrona narodowa 3 wypadki (2,5%) i edukacja 3 wypadki (2,5%).  

 

Podział wypadków wg. gałęzi gospodarki 

 
Na 51 wypadków zaistniałych w przetwórstwie przemysłowym 48 to wypadki pojedyncze, 

w tym 5 śmiertelnych, 22 ciężkie, 21 lekkich oraz 3 wypadki zbiorowe. W wypadkach tych 

poszkodowanych zostało 59 osób, w tym 32 odniosło lżejsze obrażenia ciała. 

W budownictwie na łączną liczbę 33 wypadków składało się 31 wypadków pojedynczych, 

w tym 3 śmiertelne, 11 ciężkich, 17 wypadków lekkich oraz 2 wypadki zbiorowe. W sumie w tych 

wypadkach poszkodowanych zostało 37 osób, w tym 3 zginęły na miejscu lub w wyniku doznanych 

urazów, 12 odniosło ciężkie obrażenia ciała i 22 lżejsze obrażenia. 

51 

33 

11 

8 
5 3 3 

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

handel i naprawy

rolnictwo i leśnictwo

transport i gospodarka magazynowa

administracja publiczna i obrona
narodowa
edukacja



 

 

48 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

W handlu i naprawach na łączną liczbę 11 wypadków składało się 11 wypadków pojedynczych, 

w tym 2 śmiertelne, 5 ciężkich, 4 lekkie. Poszkodowanych zostało 11 osób, w tym 2 poniosły śmierć, 

5 ciężkie obrażenia ciała i 4  doznało lżejszych obrażeń. 

Wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej odnotowywano w przemyśle, budownictwie oraz 

transporcie i gospodarce magazynowej. Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi do takich wypadków 

przy pracy były głównie: utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym 

ładunkiem; porażenie prądem; uszkodzenie, pęknięcie lub upadek czynnika materialnego oraz upadek 

z wysokości. 

 

Do wypadków śmiertelnych dochodziło: 

 

 podczas przemieszczania się środkami transportu (kierowania nimi lub w czasie jazdy w roli 

pasażera (wśród 6 poszkodowanych 3 pracowało krócej niż 1 rok), 

 wskutek prażenia prądem, podczas wykonywania prac pod czynną linią napowietrzną, 

dokonywania przeglądu lokomotywy oraz w wyniku dotknięcia uszkodzonego  przewodu 

zasilającego spawarkę (3 poszkodowanych, w tym 2 pracowało krócej niż 1 rok), 

 podczas wykonywania prac transportowych, w wyniku upadku, załamania się lub ześlizgnięcia 

się czynnika materialnego (3 poszkodowanych, w tym 2 o stażu poniżej 1 roku),  

 przy pracach związanych z obsługą maszyn do obróbki drewna tzw. wielopiłach 

(2 poszkodowanych), 

 przy pracach na rusztowaniach i drabinach – upadek z wysokości ok. 6,0 metrów podczas 

schodzenia po konstrukcji rusztowania, upadek z drabiny ustawionej na podeście rusztowania, 

podczas montażu instalacji odgromowej na budynku (2 poszkodowanych o stażu poniżej 

1 roku), 

 podczas montażu pokrycia dachu nowobudowanego obiektu – upadek z wysokości 

ok.12 metrów (1 poszkodowany),  

 dwóch poszkodowanych poniosło śmierć wskutek tzw. nagłego zdarzenia medycznego, 

np. ostrej niewydolności krążeniowo – oddechowej. Do aktywizacji choroby współistniejącej 

mogły doprowadzić zmęczenie, stres i wysiłek fizyczny. 

 

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach  

zaistniałych w 2014 r.- wg sekcji PKD (137 poszkodowanych) 

  

 
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej odnotowywano w przetwórstwie przemysłowym –

ogółem 5 osób, (3 przy produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn 

i urządzeń,2 przy produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli), w transporcie 

43,00% 

27,00% 

8,00% 

5,70% 

4,40% 
3,80% 

2,20% 
1,50% 1,50% 

1,50% 

0,70% 
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i gospodarce magazynowej – 5 osób  oraz w budownictwie – 3 osoby (2 przy wykonywaniu robót 

związanych ze wznoszeniem budynków, 1 przy wykonywaniu robót związanych z budową obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej). 

Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 119 wypadków przy pracy inspektorzy pracy 

ustalili łącznie 616 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były przyczyny organizacyjne – 

301 (48,9%), następnie przyczyny ludzkie – 221 (35,9%).  Podobnie jak w latach poprzednich, 

najmniejsza liczba przyczyn związana była z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami 

technicznymi tzw. przyczyny techniczne – 94 (15,2%). 

 

Wykres  Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków 

 

 techniczne 

 
 

 organizacyjne 

 
 

 ludzkie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

niewłaściwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne
czynnika

6 

6 

8 

74 

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

28 

41 

232 

nieużywanie sprzętu ochronnegop przez pracownika

stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający bezpiecznego wykonania
pracy

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez
pracownika

niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika

niewłaściwe zachowanie się pracownika

8 

15 

29 

47 

107 
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Powtarzalne przyczyny wypadków przy pracy 
 

Wśród przyczyn technicznych: 

 

 brak lub niewłaściwy dobór osłon oraz urządzeń zabezpieczających (zabezpieczenia m.in. 

przed zetknięciem się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń, uderzeniem przez 

wyrzucane materiały i przedmioty, wybuchem, zetknięciem z powierzchniami o skrajnych 

temperaturach, porażeniem prądem elektrycznym) – 53,2% ogółu przyczyn technicznych, 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego – 14,9%, 

 niewłaściwe naprawy, remonty i konserwacje czynnika materialnego – 12,8%, 

 brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej – 6,4%, 

 ukryte wady czynnika materialnego – 6,4%, 

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych – 4,3%. 

 
Wśród przyczyn organizacyjnych: 

 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym – 20,6% ogółu przyczyn natury 

organizacyjnej, 

 dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie 

przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 12,3%, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy – 

10,3%, 

 brak nadzoru nad pracownikami – 9,3%, 

 dopuszczanie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań 

lekarskich –  4,0%, 

 niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór 

tych środków – 3,7%,  

 

Wśród tzw. przyczyn ludzkich: 

 

 nieprawidłowe zachowanie się pracownika (spowodowane nieznajomością zagrożenia, 

nieznajomością przepisów i zasad bhp, lekceważeniem zagrożenia, lekceważeniem poleceń 

przełożonych, niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczeniem 

niespodziewanym zdarzeniem oraz brakiem doświadczenia) – 48,4% ogółu tzw. przyczyn 

ludzkich, 

 niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (m.in. wykonywanie pracy niewchodzącej 

w zakres obowiązków, przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach 

niedozwolonych, wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenie – niewyłączenie maszyny, 

niewyłączenie napięcia, niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, 

zbyt szybka jazda, żarty, bójki) – 21,3%, 

 brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika 

(m.in. używanie nieodpowiedniego do danej pracy czynnika, udostępnienie przez pracownika 

czynnika materialnego osobie nieupoważnionej, niewłaściwe zabezpieczenie czynnika, użycie 

czynnika podczas przebywania osób w strefie niebezpiecznej, niewłaściwe uchwycenie, 

trzymanie czynnika, wadliwe zainstalowanie – zamocowanie czynnika przez pracownika, 

nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej i urządzeń zabezpieczających) 

– 16,7%, 

 stan psychofizyczny pracowników, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy 

(spowodowany m.in. nagłym zachorowaniem, zmęczeniem, zdenerwowaniem, spożyciem  

alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych) – 6,8%. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych naruszeń przepisów bhp, inspektorzy 

pracy wydali łącznie 174 decyzji, w tym 17 decyzji wstrzymania prac, 24 decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń, 27 decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu 

na podstawie art. 108 kpa, 8 decyzji nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn 

wypadku, 2 decyzje zakazania wykonywania pracy w miejscach, w których stan warunków pracy 

stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz 2 decyzje skierowania do innych 

prac, 5 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 

wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych. 

Ponadto w 62 wystąpieniach pokontrolnych skierowali łącznie 164 wnioski, dotyczące podjęcia 

działań organizacyjno-technicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie występujących 

zagrożeń wypadkowych. 

W związku z ujawnionymi – w trakcie badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy – 

wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy nałożyli 74 mandaty karne, na łączną 

kwotę 111 300,00 złotych. W 4 przypadkach inspektorzy pracy skierowali do sądów wnioski o ukaranie, 

we wnioskach zawarto 13 wykroczeń. Ponadto w 6 przypadkach, zawiadomili organy prokuratury 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 

Badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili łącznie 

1 001 porad, w tym 310 prawnych, 659 technicznych oraz 32 dotyczących legalności zatrudnienia. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – przy współudziale partnerów społecznych 

i instytucji państwowych, w tym innych organów nadzoru nad warunkami pracy podejmował w 2014 r. 

działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne w branżach o największym nasileniu zagrożeń 

wypadkowych w celu przeciwdziałania wzrostowi liczby wypadków przy pracy. 

Kontrole jakie przeprowadzone zostały w roku sprawozdawczym przez inspektorów pracy 

u pracodawców i w innych podmiotach gospodarczych, przyczyniły się do poprawy warunków pracy na 

stanowiskach, które wcześniej nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie 

realizowano kampanie i programy prewencyjno-promocyjne, wspierające działalność kontrolną 

w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

 

2. Kontrola poprawności postępowania powypadkowego 

prowadzonego przez pracodawców 
 

W 2014 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas 

prowadzonych kontroli badali stan realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, 

póz. 870). 

Kontrola prawidłowości działania zakładowych zespołów powypadkowych została 

przeprowadzona w 449 zakładach, badaniu poddano 1 311 dokumentacji powypadkowych, w tym 

44 dokumentacji z wypadków nie uznanych za wypadki przy pracy. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 

 

 

Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że prawie 12% skontrolowanych 

pracodawców nie ma podstawowej wiedzy związanej z badaniem wypadków przy pracy. Wskazuje na 

to m. in. fakt powoływania przez nich zespołów powypadkowych w nieprawidłowym składzie. W  2014 r. 

Nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadku

Wadliwe wnioski i środki profilaktyczne

Uchybienia dotyczące zgłaszania wypadków

Nieprawidłowości przy rejestracji wypadków

1145 

601 

129 

64 
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stwierdzono aż 112 takich przypadków. Pracodawcy powołując zespoły powypadkowe często w ich 

składzie obsadzali siebie, pomimo iż stan liczebny zakładu pozwalał na powołanie na członka zespołu 

przedstawiciela pracowników. Natomiast, gdy w skład zespołu miał zgodnie z przepisami wejść 

pracodawca, gdyż wypadkowi uległ jedyny pracownik, powołany został zespół składający się z dwóch 

specjalistów ds. bhp spoza zakładu. Najczęściej jednak członkiem zespołu zostawał kierownik komórki 

organizacyjnej zakładu, w której poszkodowany był zatrudniony.  

Brak tej wiedzy skutkuje także nieprawidłowościami w zgłaszaniu wypadków. Pomimo takiego 

obowiązku w 2014 r. w 11 przypadkach pracodawcy nie zawiadomili właściwego inspektora pracy 

o wypadku, a czternastokrotnie dokonali tego w odległym terminie.  

Nieznajomość przepisów dotyczących badania wypadków spowodowała, że 25 pracodawców 

zatwierdziło 31 protokołów powypadkowych po terminie, a 10 pracodawców po zaistniałym wypadku 

udzieliło zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń lub dokonało zmian w miejscu wypadku bez 

uzgodnienia z właściwym inspektorem pracy.  

W toku kontroli inspektorzy pracy ujawnili, że w wielu zakładach nie ustalono procedur 

związanych ze zgłaszaniem wypadków. W związku z powyższym w 44 zakładach aż 73 zdarzenia 

wypadkowe zostały zgłoszone przez poszkodowanych w odległym terminie. W 31 przypadkach 

bezpośredni przełożony poszkodowanego nie przekazał informacji pracodawcy o wypadku.  

Wiele postępowań powypadkowych przeprowadzonych zostało powierzchownie, 

co skutkowało licznymi nieprawidłowościami przy sporządzaniu protokołu powypadkowego. Ustalono, 

że takie przypadki występują głównie w dokumentacjach sporządzanych przez zespoły powypadkowe, 

w skład, których wchodzą inspektorzy ds. bhp spoza zakładu. Inspektorzy pracy badając 101 

dokumentacji powypadkowych stwierdzili zaniechanie przez inspektorów bhp oględzin miejsca 

wypadku lub zaniedbanie czynności koniecznych do zebrania dowodów dotyczących wypadku. 

Powierzchowne podejście do badanego wypadku przejawia się później określeniem przez 

zespół powypadkowy tylko jednej przyczyny wypadku, części przyczyn lub przyczyn nieadekwatnych 

do okoliczności zdarzenia. Nierzadko jako przyczynę wpisuje się w protokole odchylenie od stanu 

normalnego. Wiele zespołów powypadkowych jako przyczynę występującą prawie w każdym badanym 

wypadku, wpisuje zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem. Natomiast analiza opisanych przez 

zespoły powypadkowe okoliczności zdarzenia w ogromnej większości nie wskazuje, aby zaskoczenie 

niespodziewanym zdarzeniem miało jakikolwiek wpływ na zaistnienie wypadku. Inspektorzy pracy 

stwierdzili aż w 344 (26,2%) dokumentacjach powypadkowych nieustalenie wszystkich przyczyn 

wypadków, a w 214 przypadkach ustalili inne przyczyny niż zespoły powypadkowe. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy stwierdzili przypadki nie ujawniania przez 

członków zakładowych zespołów powypadkowych przyczyn, które obciążałyby ich pracodawców. 

Analiza 122 wypadków przy pracy wykazała naruszenie przepisów przez pracodawców.  

W 19 dokumentacjach zespoły powypadkowe ustaliły, że wyłączną przyczyną wypadku było 

naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia, spowodowane 

przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, a w protokołach brak było uzasadnienia 

(wskazania dowodów) takiego stwierdzenia. Inspektorzy pracy w skontrolowanych dokumentacjach, 

stwierdzili także 4 przypadki braku uzasadnienia do nieuznania wypadku za wypadek przy pracy. 

Najważniejszą rzeczą w badaniu wypadków, po ustaleniu przyczyn, jest określenie przez 

zespół powypadkowy adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych, w celu zapobieżenia 

podobnym zdarzeniom w przyszłości. Niestety w blisko 40% sprawdzonych przez inspektorów pracy 

dokumentacjach, zespoły powypadkowe w ogóle nie ustaliły wniosków profilaktycznych i nie wynikały 

one z oceny ryzyka zawodowego lub były nieadekwatne do przyczyn wypadków. Małe zaangażowanie 

zespołu powypadkowego w sprawę wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości przejawia się 

tym, że bardzo często w protokole powypadkowym jedynym wnioskiem profilaktycznym jest omówienie 

wypadku z pracownikami, powtórne przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy lub też zwrócenie 

pracownikom uwagi na zachowanie większych środków ostrożności i koncentracji uwagi na 

wykonywanych czynnościach. Takie podejście powoduje, że w wielu przypadkach zagrożenia na 

stanowiskach pracy nie zostają wyeliminowane lub chociażby zredukowane, powodując później 

powtarzalność wypadków na tych samych stanowiskach pracy.   

Inspektorzy pracy badając wypadki przy pracy obserwują, że większość pracodawców stara 

się eliminować podobne zdarzenia w przyszłości, poprzez realizację środków profilaktycznych 
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zaleconych przez zespoły powypadkowe. Coraz częściej po wypadku przy pracy wydawane są 

zarządzenia powypadkowe, w których pracodawcy nakazują wykonanie wniosków profilaktycznych, 

wyznaczając termin wykonania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Nie mniej jednak 

w 2014 r. prawie 11% pracodawców nie wykonało wniosków profilaktycznych określonych przez 

zespoły powypadkowe i jest to niestety 3% przypadków więcej niż w roku ubiegłym. 

 

Badając rzetelność rejestracji wypadków przy pracy inspektorzy pracy ujawnili 

nieprawidłowości, które zawarto w tabeli. 

 

Wyszczególnienie problemu 
Liczba nieprawidłowości 

2014 2013 2012 

Nieprawidłowości w rejestracji wypadków, w tym: 64 64 73 

brak rejestru wypadków 20 27 20 

nierejestrowanie  wszystkich wypadków (liczba 
wypadków niezarejestrowanych) 

44 37 53 

 

W 2014 r.  podczas kontroli porównywalnej liczby zakładów co w 2013 r., ujawnionych zostało tyle 

samo nieprawidłowości związanych z rejestracją wypadków. W stosunku do roku ubiegłego zmalała liczba 

stwierdzonych  przypadków braku rejestru wypadków przy pracy, mimo że w zakładach tych sporządzono 

protokoły powypadkowe. Wzrosła natomiast liczba dokumentacji powypadkowych, które nie zostały 

odnotowane się w zakładowych rejestrach. Trudno określić główne przyczyny nie wpisywania przez 

pracodawców do rejestru wszystkich zbadanych wypadków przy pracy. Inspektorzy pracy badając to 

zagadnienie z reguły ograniczają się do lakonicznej informacji, że do rejestru nie zostały wpisane wypadki 

i podają nazwiska poszkodowanych. Na pewno część nieprawidłowości (niezarejestrowanych wypadków) 

wpisanych przez inspektorów pracy w ankietach, jest wynikiem nie prowadzenia przez pracodawców na 

bieżąco zakładowych rejestrów wypadków przy pracy. 

 

Środki prawne 

 

We wszystkich ujawnianych przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, inspektorzy 

pracy stosowali środki prawne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. 

Wydano ogółem 105 decyzji nakazowych, w tym 63 decyzje na piśmie i 42 decyzje ustne. 

Powyższe decyzje dotyczyły 1 538 pracowników. 

Do 354 pracodawców inspektorzy pracy wystosowali 2 polecenia ustne oraz  362 wystąpienia 

zawierające w swojej treści 1 094 wnioski, które dotyczyły 5 998 pracowników. 

W stosunku do winnych zastosowano środki prawne przewidziane ustawą: skierowano 

2 wnioski o ukaranie do sądu zawierające 2 wykroczenia z art. 283 §1 Kp. Sąd nie rozpatrzył jeszcze 

powyższych spraw. Za stwierdzone 10 wykroczeń inspektorzy pracy nałożyli 6 mandatów karnych, 

w tym 4 wobec pracodawców i 2 osobom działającym w imieniu pracodawcy. Łączna kwota grzywien 

w postępowaniu mandatowym wyniosła 7 200,00 zł. 

W ramach działań dyscyplinujących wobec jednego pracodawcy zastosowano środek 

wychowawczy, tj. ostrzeżenie. 

Stwierdzony przez inspektora pracy w czasie kontroli u jednego pracodawcy brak poprawy 

warunków bhp i wzrost zagrożeń aktywizujących zdarzenia wypadkowe, skutkował wnioskiem do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 4 wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

w związku z prowadzonymi kontrolami. 

 

Poradnictwo 
 

Dokonując kontroli realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili łącznie 3 795 porad, 

w tym prawnych 1 352, technicznych 2 280 oraz dotyczących legalności zatrudnienia – 163. 
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Poza czynnościami kontrolnymi udzielone zostały 722 porady dotyczące wypadków przy pracy, w tym: 

 

 4 porady na piśmie, 

 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

 334 udzielone telefonicznie, 

 382 porady ustne. 

 

Wnioski 

 
Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że w zakładach, w których utworzona jest 

służba bhp, popełnianych jest mniej błędów przy badaniu wypadków przy pracy. Spowodowane jest to 

z pewnością większym zaangażowaniem inspektorów bhp przy analizowaniu przyczyn i okoliczności 

zdarzenia oraz większą znajomością specyfiki zakładu. Jeszcze mniej zastrzeżeń inspektorów pracy 

budzą dokumentacje sporządzane przez zespoły, w skład których wchodzą społeczni inspektorzy 

pracy. Jest to z pewnością efekt dużego nacisku od kilku lat na edukację społecznych inspektorów 

pracy. Natomiast najwięcej błędów i nieprawidłowości ujawnianych jest w dokumentacjach 

powypadkowych sporządzanych przez specjalistów ds. bhp spoza zakładu. Jest to głównie 

spowodowane ich powierzchownym podejściem do tematu jak i brakiem zainteresowania 

w eliminowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości, co uwidacznia się w określanych wnioskach 

i środkach profilaktycznych. Zatem zasadnym byłoby stworzenie czegoś na kształt Kujawsko-

Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy, z tym że dla inspektorów bhp, którzy pod okiem 

inspektorów pracy podnosiliby swoje kwalifikacje. Przyniosłoby to z pewnością korzyść dla jakości 

sporządzanych przez nich dokumentacji powypadkowych. Duży nacisk powinien być także położony 

na dokształcanie pracodawców głównie mikro i małych firm, gdyż poziom ich wiedzy dotyczącej nie 

tylko postępowania powypadkowego, ale i też ogółu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy jest bardzo niski. 

 

3. Kontrole pracodawców, którym w latach ubiegłych 

podniesiono stopę procentową składki na ubezpieczenia 

wypadkowe 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. przeprowadzono 7 kontroli 

pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Celem kontroli było 

sprawdzenie skuteczności oddziaływania, stosowanego na wniosek inspektora pracy podwyższenia 

o 100% składki wypadkowej, na poprawę stanu bezpieczeństwa prac. 

Kontrole przeprowadzono u 7 pracodawców  zatrudniających łącznie 238 pracowników na 

umowę o pracę , w tym 115 kobiet i 4 pracowników niepełnosprawnych. Na podstawie umów 

cywilnoprawnych pracę świadczyło 29 zatrudnionych. 

Wśród kontrolowanych podmiotów aż pięć prowadziło działalność w zakresie budownictwa, 

jeden zajmował się sprzedażą detaliczną, a jeden produkcją wyrobów tartacznych. 

 W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami inspektorzy wydali ogółem 5 nakazów 

na piśmie zawierających 18 decyzji oraz wydali 21 decyzji ustnych wykonanych w toku kontroli. 

Wydano 4 wystąpienia zawierające 12 wniosków oraz wydano 1 polecenie. Nie stosowano 

postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.  

W toku czynności sprawdzających wykonanie środków prawnych wydanych w kontrolach, 

które wpłynęły na zasadność przesłania do ZUS wniosku o podwyższenie składki w 4 zakładach 

stwierdzono poprawę stanu bhp, w jednej spółce nie odnotowano takiej poprawy, a w stosunku 
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do jednego przedsiębiorcy konieczny był ponowny wniosek o podniesienie składki o 100% na kolejny 

okres rozliczeniowy.  

 

Ocena oddziaływania podwyższonej składki w zakładach objętych kontrolą 

w oparciu o wydane decyzje i wnioski na przykładach firm z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego o zróżnicowanym zatrudnieniu 
 

Po pierwszej kontroli w średniej wielkości firmie budowlanej, w związku z stwierdzonymi 

rażącymi naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  bezpośrednim zagrożeniem 

życia i zdrowia inspektor pracy wydał nakaz wstrzymanie prac na wysokości i skierowania pracownika 

obsługującego wciągarkę do innych prac. Kolejna kontrola pracodawcy również wykazała rażące 

uchybienia w organizacji stanowisk pracy. Prace wykonywane były z wykorzystaniem rusztowania 

metalowego ramowego, którego część pomostów nie była wyposażona w deski krawężnikowe. 

Rusztowanie nie chroniło pracujących przed upadkiem z wysokości, brakowało ciągłości pomostów. 

Odległość ustawionego rusztowania od budynku w miejscach, w którym umieszczone były okna 

stwarzała zagrożenie upadkiem z wysokości. W związku ze stwierdzonymi rażącymi naruszeniami 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia 

i zdrowia, inspektor pracy wydał dwie decyzje wstrzymania prac i dwie decyzje skierowania 

pracowników do innych prac z uwagi na bezpośrednie zagrożenie upadkiem z wysokości. W związku 

ze stwierdzonymi uchybieniami stanowiącymi wykroczenia przeciwko prawom pracownika, inspektor 

pracy w postępowaniu mandatowym nałożył mandat karny na brygadzistę.  

W 2014 r. w toku kontroli sprawdzającej stwierdzono wykonanie środków prawnych wydanych 

po ostatniej kontroli, jednakże wydano 6 decyzji ustnych, w tym dwie z rygorem natychmiastowej 

wykonalności z art.108 k.p.a. dotyczące wyposażenia rusztowania na budowie w krawężniki (od strony 

szczytowej rusztowania), dokonania pomiarów oporności uziemienia rusztowania, a także 

wyposażenia pracownika w obuwie robocze posiadające właściwości ochronne i użytkowe. Kontrola 

nie potwierdziła skuteczności oddziaływania mechanizmu różnicowania składki. 

 

W firmie branży budowlanej zatrudniającej powyżej 10 pracowników kontrola okoliczności 

i przyczyn ciężkiego wypadku przy pracy wykazała, że pracodawca nie przestrzega przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy, w tym wymogów w zakresie organizacji prac na wysokości, przez co naraził 

pracownika na utratę życia i zdrowia. Z uwagi na fakt, że poprzednia kontrola w firmie również 

wykazała rażące, bezpośrednie zagrożenia skierowano w 2013 r. wniosek do ZUS o podwyższenie 

o 100% składki na ubezpieczenie wypadkowe. Kontrola prowadzona w 2014 r. potwierdziła wykonanie 

wszystkich środków prawnych, a także nie wykazała uchybień wymagających regulacji w trybie 

nadzoru. Pracodawca podjął kroki zmierzające do trwałej poprawy warunków pracy i zastosował się 

do porad udzielonych w toku kontroli. Podniesiona składka na ubezpieczenie wypadkowe mogła 

przyspieszyć wprowadzenie tych zmian. 

 

W firmie handlowej inspektor pracy stwierdził dużą częstotliwość występowania wypadków 

przy pracy, gdyż w latach 2010 - 2012  wystąpiło 21 wypadków przy pracy (w tym w 2011 r. 

11 wypadków). Ponowna kontrola przeprowadzona w czerwcu 2013 r. wykazała, że pracodawca nadal 

narusza prawa pracowników do bezpiecznych warunków pracy, na co wskazuje wystąpienie 

od listopada 2012 r. kolejnych 3 wypadków przy pracy, w tym 2 zdarzenia wskazujące na tolerowanie 

tych samych zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  Należy także wspomnieć, 

że pracodawca zatrudniając 130 pracowników nie utworzył w zakładzie służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy do czego jest obowiązany, a zlecił wykonywanie zadań tej służby specjaliście 

z zewnątrz. Powyższe zostało uregulowane przez inspektora pracy środkiem prawnym w formie 

decyzji administracyjnej.  

Na podstawie ustaleń dokonanych w czasie ostatniej kontroli i udokumentowanych  

w protokole, inspektor pracy zastosował przewidziane prawem środki, tj. skierował do pracodawcy 

wystąpienie zawierające 7 wniosków dotyczących przestrzegania przepisów bhp., w tym dotyczących 
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zakładowych dokumentacji powypadkowych oraz nakaz zawierający 4 decyzje, a także zastosował 

wobec pracodawcy postępowanie mandatowe. 

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w 2014 r. wykazała , że wykonano wszystkie wydane 

decyzje, tym samym nastąpiła poprawa stanu przestrzegania przepisów, gdyż nie stwierdzono 

kolejnych rażących nieprawidłowości, nie  wydawano decyzji z rygorem natychmiastowej 

wykonalności, nie stosowano również postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 

pracownika. Informacje o stwierdzonych przypadkach kolejnego rażącego naruszenia przepisów bhp 

wskazujących na nieskuteczność mechanizmu zróżnicowanej składki. 

  

W dużej firmie budowlanej w 2014 r. przeprowadzono  sześć kontroli, z których aż pięć 

wykazało, że przy organizacji stanowisk pracy, jak i przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych nieprzestrzegane są przepisy i zasady bezpieczeństwa 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy 

pracy wydawali decyzje ustne z rygorem natychmiastowej wykonalności, decyzje z wpisem 

do dziennika budowy mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń oraz decyzje zakazujące 

prowadzenia dalszych prac do czasu usunięcia zagrożeń. Łącznie, w trakcie prowadzonych kontroli 

oprócz nakazów pisemnych terminowych, wydanych zostało 44 decyzji ustnych, których realizacja 

doprowadziła do usunięcia stwierdzonych zagrożeń. Każda kontrola wykazywała powtarzające się 

naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczących bezpieczeństwa wykonywania prac 

na wysokości zaliczonych przez ustawodawcę do prac szczególnie niebezpiecznych.  

Mając powyższe na uwadze w listopadzie 2014 r. skierowano wniosek do ZUS 

o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres 

rozliczeniowy tj. od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. 

W przypadku jednej firmy czynności wyjaśniające pozwoliły ustalić, iż decyzją ZUS 

podniesiono składkę na ubezpieczenie wypadkowe o 100% w okresie rozliczeniowym od 01.04.2014 r. 

do 31.03.2015 r, jednakże przedsiębiorca nikogo nie zatrudnia od 25.07.2014 r. kiedy to zakończył 

współpracę z trzema osobami na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie można wykluczyć, 

że podniesienie składki mogło przyczynić się do podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia 

działalności. 

 

Ocena systemu różnicowania składki wypadkowej w zależności od zagrożeń 

wypadkowych i ich skutków oraz roli inspektorów pracy w świetle zapisów art. 

35 i art. 36 ustawy ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych 

 
System różnicowania składki wypadkowej w zależności od zagrożeń wypadkowych i ich skutków 

ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do działań prewencyjnych zmierzających do poprawy 

warunków pracy. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorstw dużych zatrudniających co najmniej 250 

pracowników i bardzo dużych zatrudniających co najmniej 1 000 pracowników. 

W badaniach ankietowych przedstawionych w materiałach informacyjnych sporządzonych przez 

dr. Jana Rzepeckiego (CIOP-PIB) pn. „Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe 

według modelu wskaźnikowego i kosztowego” (Warszawa październik 2013 r.) przedsiębiorcy 

wskazali, że zróżnicowana składka motywuje ich – a zwłaszcza duże i bardzo duże firmy oraz 

należące do grup działalności o wysokiej składce - do inwestowania w bezpieczeństwo i działania 

prewencyjne. Natomiast wnioski inspektorów pracy o podniesienie o 100% składki na kolejny okres 

rozliczeniowy w stosunku do małych i średnich pracodawców nie wpływają stymulująco na poprawę 

bezpieczeństwa. 

Koszty ponoszone na zapłatę podwyższonej składki znacząco odczuwają duże i bardzo duże 

firmy, dlatego większość odwołań od decyzji ZUS o podniesieniu składki wypadkowej o 100% składają 

pracodawcy, zatrudniający powyżej 50 zatrudnionych, dla których podwyższona składka jest dotkliwa 

finansowo.  
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Na podstawie danych ZUS za lata 2012 - 2013 ustalono, że z ogólnej liczby płatników składek 

na ubezpieczenie wypadkowe około 10% stanowią płatnicy, którym ustalono wskaźnik korygujący 

podwyższający stopę składki, około 65% stanowią ci, którym ustalono wskaźnik korygujący obniżający 

stopę składki, a ponad 23% płatnikom pozostawiono stopę składki na poziomie branży. 

Rolą inspektorów pracy wynikającą z obowiązków nałożonych na mocy art. 35 ustawy o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest czuwanie nad rzetelnością 

danych przekazywanych w ZUS IWA i służących do obliczania wskaźników korygujących na kolejne 

okresy rozliczeniowe. 

 

4. Kontrole sprawdzające poprawność wypełniania przez 

pracodawców informacji ZUS IWA 

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych inspektorzy pracy sprawdzają w czasie kontroli 

prawidłowość danych w drukach ZUS IWA, służących do ustalenia przez ZUS indywidualnej składki 

wypadkowej dla podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczenia co najmniej 10 ubezpieczonych. W 2014r 

prawidłowość tych danych sprawdzono u 853 pracodawców zatrudniających łącznie 84 920 osób. 

Inspektorzy stwierdzili ogółem 52 przypadki podania do ZUS nieprawidłowych danych zawartych 

w 49 drukach ZUS IWA. 

 

Nieprawidłowości zgłaszane do ZUS 

 
 

Odsetek pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w drukach ZUS IWA jest niski. 

Należy jednak zwrócić uwagę że mechanizm zróżnicowanej składki wypadkowej obejmuje jedynie 

pracodawców zatrudniających 10 i więcej osób. Oznacza to, że bardzo duża grupa zakładów, 

w których występują zagrożenia zawodowe, pozostaje poza systemem ustalania zróżnicowanej składki 

wypadkowej, a zatem wysokość płaconej składki nie jest zależna od poziomu bezpieczeństwa 

i warunków pacy w tych zakładach. 

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępnianie przez ZUS, danych zawartych w informacji 

ZUS IWA, a zwłaszcza liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz liczby pracowników 

zatrudnionych w warunkach zagrożenia, pozwala inspektorom pracy na efektywny dobór podmiotów 

do kontroli. 
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5. Działania prewencyjne w obszarze wypadków przy pracy 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził 

działalność prewencyjno - promocyjną w zakresie ograniczania zagrożeń wypadkowych w różnych 

gałęziach gospodarki. Samodzielnie lub przy współudziale innych organów nadzoru nad warunkami 

pracy zorganizowano wiele szkoleń, spotkań i konferencji. Powyższa działalność prowadzona była 

także poprzez stoiska informacyjne na targach i wystawach. Odbiorcami tych działań byli głównie 

pracodawcy, kadra kierownicza i pracownicy oraz służby bhp i społeczni inspektorzy pracy. Jako 

przykłady powyższej działalności można wymienić: 

 

 W dniu 22 maja 2014 Okręgowy Inspektor Pracy zawarł porozumienie z Dyrektorami 

Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu. Jednym z elementów 

porozumienia jest współpraca w działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej 

realizowanej w ramach prewencji wypadkowej dla pracodawców mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 W maju br. 8 firm budowlanych podpisało deklarację w sprawie porozumienia dla 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się 

do stałego podnoszenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy, 

ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom przy pracy. 

 W ramach Kujawsko – Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy zorganizowano 

8 szkoleń, których celem było podnoszenie kwalifikacji społecznych inspektorów pracy. 

Łącznie uczestniczyło w nich 267 społecznych inspektorów pracy.  

 W kwietniu i w październiku zorganizowano szkolenia dla 28 pracowników służb bhp, członków 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, których głównym tematem były wypadki przy pracy, w tym poprawność 

sporządzania dokumentacji powypadkowych. 

 W związku z wypadkami przy pracy mającymi miejsce na terenie  budowy kompleksu 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Sulnówku k. Świecia, w lipcu przeprowadzono 

szkolenie dla 150 pracowników realizujących to przedsięwzięcie. 

 W dniu 29 października w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy odbyła się 

ogólnopolska konferencja pod nazwą „Ograniczenie zagrożeń zawodowych i wypadkowych 

w miejscu pracy – dobre praktyki”. W konferencji wzięło udział 230 osób.  

 W dniu 19 listopada w siedzibie Okręgu odbyła się XVI Konferencja Naukowa „Ochrona 

zdrowia pracujących”, której współorganizatorami były: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 

w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Kujawsko–Pomorski oraz 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy.   

 W ramach programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa odbyło 

się 5 szkoleń, w których udział wzięło 31 pracodawców.  

 W październiku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyły się 

warsztaty wypadkowe dla właścicieli zakładów, w których w 2014 roku zarejestrowano wypadki 

śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe. Udział w warsztatach wzięło 29 osób.  

 Stoiska informacyjne np. na Targach Budowlanych „GRYF – BUD” w Bydgoszczy, 

Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD – KAN 

i na Targach Pracy. 

 Przez cały rok w mediach o zasięgu regionalnym ukazało się 14 informacji dotyczących 

wypadków przy pracy.    
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1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu 
 

A. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 

na istnienie stosunku pracy – kontrole skargowe 
 

W związku z realizacją tematu inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzili 54 kontrole. W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało 3 890 osób, w tym 1 004 

osób na podstawie umów cywilnoprawnych i 148 podmiotów samozatrudniających się.  

W 2014 r. rozpatrzono ogółem 66 skarg, dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych, 

z czego 47 dotyczyło zawierania umów zlecenie, 13 – umów o dzieło, 2 umów z osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą, 4 – w zakresie zawarcia innej umowy.  

Odnotowano 21 skarg zasadnych, 9 częściowo zasadnych, 32 niezasadnych, 4 były nie 

możliwe do ustalenia. W związku z rozpoznawaniem skarg, przeprowadzono 54 kontrole, 

w pozostałym zakresie w stosunku do 12 skarg, przyczyną nieprzeprowadzenia kontroli były 

następujące okoliczności:  

 

 dyspozycja określona w art. 13 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy – brak podmiotu 

kontrolowanego,   

 przekazanie skargi zgodnie z właściwością miejscową do innego Okręgowego 

Inspektoratu  Pracy, 

 wniesienie powództwa do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy bez 

konieczności podjęcia kontroli.   

 udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na piśmie w związku z przeprowadzoną wcześniej 

kontrolą w danym podmiocie.  

   

W ramach omawianego tematu wniesiono 9 powództw na rzecz 9 osób. Inspektorzy pracy nie 

wstępowali do żadnego z postępowań wytaczanych przez samym pracobiorców.  

 

W postępowaniu przed sądami pracy  w 2014 r. zapadły  następujące rozstrzygnięcia:  

 

 2 wyroki ustalające istnienia stosunku pracy, w tym jeden prawomocny (w zakresie 

4 powództw na rzecz 4 osób) 

 ugody sądowe ustalające stosunek pracy  wobec 3 osób, inne świadczenia w tym  

wydanie świadectw pracy, wypłaty wynagrodzenia nie były przedmiotem ugód sądowych, 

 2 umorzenia postępowania w związku z cofnięciem powództwa przez inspektora pracy,  

 3 umorzenia postępowania w związku z zawarciem ugód sądowych 

 

Efekty kontrolne  

 

W wyniku  czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali 15 wystąpień zawierających 20 

zaleceń  oraz 8 poleceń dotyczących omawianej tematyki. Z analizy wpływających do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odpowiedzi od pracodawców wynika, że  wykonano zalecenia 

w 78,5 % w stosunku do grupy 106 osób z tym, że najwięcej efektów kontrolnych uzyskano w związku  

z potwierdzeniem umów o pracę w miejsce  dotychczasowych umów zlecenie, tj. w 94%. 
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Przyczyny naruszeń prawa  

 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych naruszeń to: 

 

 wykorzystywanie przez pracodawców trudnej sytuacji na rynku pracy, w warunkach 

przymusu ekonomicznego,  

 obawa przed utratą pracy, powodująca, że pracownicy godzą się na warunki narzucone 

przez pracodawcę, podpisując wręcz oświadczenia, że są zainteresowani tylko i wyłącznie 

umowami cywilnoprawnymi,  

 zawieranie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę w celu uniknięcia ponoszenia 

wysokich kosztów pracy (składek do ZUS, kosztów badań lekarskich, szkoleń bhp, 

wyposażenia w środki ochrony indywidualnej)  

 obchodzenie przepisów prawa pracy w zakresie zawierania umów na okres próbny 

i powierzanie pracy  na podstawie umów cywilnoprawnych, w celu sprawdzenia kwalifikacji 

i przygotowania pracownika do pracy,  

 

Pracodawcy podkreślali dobrowolny charakter zawieranych umów cywilnoprawnych, umowną 

wolę stron, zgodę na pracę w warunkach umów o takim charakterze, ponadto uzasadniali taką formę 

zatrudnienia: 

 

 brakiem środków finansowych uniemożliwiających stałe zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę,  

 warunkami przetargów, które przesądzają  bardzo często o wyborze najkorzystniejszej 

finansowo  oferty,  

 zawieranie umów cywilnoprawnych chroniące pracodawców przed podjęciem decyzji 

o rozwiązywaniu umów definitywnych z liczną grupą pracowników,   

 traktowanie umów cywilnoprawnych jako sposobu na „przeczekanie” kryzysu 

ekonomicznego,  

 stosowanie elastycznych form zatrudnienia, możliwość natychmiastowego rozstania 

się z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań w zakresie posiadanych kwalifikacji 

i umiejętności, brak konieczności zapewnienia pracy lub wypłacania wynagrodzenia 

za postój w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, brak zamówień, 

przegranie przetargu,  

 błędy organizacyjne związane z niezapewnieniem odpowiedniej liczebnie kadry 

na wykonanie usługi przez zakład, który wygrywając przetarg nie był przygotowany 

na wywiązanie się z powierzonych zleceń,  

 sprawdzeniem kwalifikacji i predyspozycji pracowników 

 

Podsumowanie  

 

Kontrole z omawianej tematyki były wywołane skargami napływającymi do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy. Przedmiotem skarg, oprócz kwestii powierzania pracy na podstawie umów 

cywilnoprawnych w warunkach występowania cech stosunku pracy były zagadnienia, które wiązały się 

z legalnością zatrudnienia.  

Zakończony 2014 r., można uznać za efektywny. W zakresie zawierania umów 

cywilnoprawnych, w 94% przypadków udało się inspektorom pracy, na tyle przekonać pracodawców, 

że przekształcili umowy zlecenia w umowy o pracę. Łącznie 106 osób w miejsce „umów śmieciowych”, 

otrzymało umowy o pracę, a więc status pracownika wraz  z przysługującymi świadczeniami. 

Tym samym statystycznie w każdej kontroli, dwie osoby otrzymały gwarancję zapewnienia świadczeń 

pracowniczych i ochronę ze stosunku pracy.  

Działania inspektorów pracy w postaci wystąpień i poleceń pozwoliły nie tylko na 

przekształcenie wielu umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, ale również były sygnałem dla 

pracodawców co do rozważenia jakiego rodzaju umowy w przyszłości będą zawierać. Istotny jest też 
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wzrost świadomości osób, z którymi zawierane są umowy prawa cywilnego jak i prawa pracy.  

Dlatego niezbędne jest kontynuowanie działań kontrolnych. Ponadto istotne jest również 

prowadzenie działań prewencyjnych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, rozdawanie 

wydawnictw, których adresatami będą pracodawcy, pracownicy, osoby poszukujące zatrudnienia, 

organizacje społeczne i zawodowe. 

 

B. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących 

na istnienie stosunku pracy – pozostałe kontrole nie związane 

ze skargami 
 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 104 kontrole 

u 102 przedsiębiorców.  

W kontrolowanych firmach pracę wykonywało 8 156 osób, w tym 1 804 osób na podstawie 

umów cywilnoprawnych i 84 podmiotów samozatrudniających się. 

 

Efekty kontrolne 

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali 26 wystąpień i 30 poleceń 

dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy. Wnioski i polecenia dotyczące potwierdzenia umowy 

o pracę w miejsce umów zlecenie wykonano w 83%, wobec 98 osób, w zakresie umów o dzieło 

wykonano w 83% w stosunku do 14 osób, w przypadku innych umów zalecenia wykonano w 67%, 

dotyczyło to 6 osób.  

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali wobec pracodawców 26 wystąpień 

zawierających taką samą liczbę zaleceń oraz 30 poleceń dotyczących omawianej tematyki. Z analizy 

wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, odpowiedzi od pracodawców wynika, 

że  wykonano zalecenia w 82 % w stosunku do grupy 118 osób. 

Nie było przypadku wstąpienia do postępowania przez inspektora za zgodą wnoszącego 

powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

Przyczyny naruszeń prawa pracy:  

 

Z informacji umieszczonych w dokumentacji z kontroli oraz rozmów inspektorów pracy 

z pracodawcami wynika, iż najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy w zakresie zawierania 

umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinny być zawarte umowy o prace są w ocenie 

inspektorów pracy: 

 wykorzystywanie  przez pracodawców trudnej sytuacji na rynku pracy w warunkach 

przymusu ekonomicznego,  

 obawa przed utratą pracy powodująca, że pracownicy godzą się na warunki narzucone 

przez pracodawcę, podpisując wręcz oświadczenia, że są zainteresowani tylko i wyłącznie 

umową cywilnoprawną,  

 zawieranie umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę w celu uniknięcia ponoszenia 

wysokich kosztów pracy (składki do ZUS, koszt badań, szkoleń bhp, wyposażenia w środki 

ochrony indywidualnej)  

 obchodzenie przepisów prawa pracy w zakresie zawierania umów na okres próbny 

i powierzanie pracy  na podstawie umów cywilnoprawnych w celu sprawdzenia kwalifikacji 

i przygotowania pracownika do pracy.  
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Pracodawcy jako  przyczyny nieprawidłowości wskazywali: 

 

  dobrowolny charakter zawieranych umów cywilnoprawnych,  umowną wolę stron, zgodę na 

pracę w warunkach umów o takim charakterze,  

 brak środków finansowych umożliwiających stałe zatrudniania na podstawie umów  o pracę,  

 warunki przetargów, które przesądzają  bardzo często o wyborze najkorzystniejszej finansowo  

oferty,  

 traktowanie umów cywilnoprawnych jako sposobu na „przeczekanie”  kryzysu ekonomicznego,  

 stosowanie elastycznych form zatrudnienia zapewnia możliwości natychmiastowego rozstania 

się z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań w zakresie posiadanych kwalifikacji 

i umiejętności, 

 brak konieczności zagwarantowania pracy lub wypłacania wynagrodzenia za przestój w czasie 

np. niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

 błędy organizacyjne, związane z niezapewnieniem odpowiedniej liczebnie kadry na wykonanie 

usługi  przez zakład,  który wygrywając  przetarg  nie był   przygotowany na wywiązanie się 

z powierzonych zleceń,  

 umowy cywilnoprawne jako forma zastępcza umowy na okres próbny, zawierana w celu 

sprawdzenia  kwalifikacji, predyspozycji pracowników.  

 

Współpraca  

 

Inspektorzy pracy w roku 2014 r. przeprowadzili łącznie 11 kontroli na wniosek  Powiatowych 

Urzędów Pracy czy Urzędu Skarbowego, jak również w pojedynczych przypadkach na wniosek 

związków zawodowych, Prokuratury, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych. W 40 przypadkach inspektorzy powiadamiali inne organy współdziałania, 

najczęściej związki zawodowe, Powiatowe Urzędy Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Starostę 

Powiatu. W jednym przypadku kontrolę przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji.  

 

C. Zawieranie umów terminowych – pozostałe kontrole 
 

Przeprowadzono w 2014 roku 100 kontroli u 99 pracodawców. Analiza dokumentacji wykazała, 

że inspektorzy pracy stwierdzili szereg naruszeń w obszarze dotyczącym sporządzania umów o pracę 

na czas określony kwestionując zawieranie umów długoterminowych, zwłaszcza zawieranych na 

okresy  powyżej 5 lat.  

W czasie kontroli badano ponadto zagadnienia potwierdzania na piśmie zawartej umowy, 

zmian warunków umowy o pracę, prawidłowości w zakresie rozwiązywania umów za wypowiedzeniem 

i bez wypowiedzenia. Jednak nie odnotowano w tym zakresie nieprawidłowości, które należałoby 

szczególnie zaakcentować.  

Ogółem kontrolowanych 99 pracodawców zawarło 1 541 umów o pracę na czas określony na 

różne okresy począwszy od 3 miesięcy do powyżej 5 lat. Z danych wynikających z analizy ankiet 

tematycznych wynika, że w czasie kontroli zbadano 1 519 umów o pracę, w tym 1 182 umowy na czas 

określony. Inspektorzy pracy odnotowali nieprawidłowości w zakresie 390 umów zawartych na czas 

określony, co stanowi 33% badanych umów oraz 35% kontrolowanym podmiotów.  

Na 1 541 umów o pracę zawartych na dzień prowadzenia kontroli 773 umowy dotyczyły 

okresów powyżej 5 lat, natomiast 330 umów okresów powyżej 3 do 5 lat. Tym samym odnotowano 

niepokojące zjawisko zawierania długoterminowych umów o pracę (tj. powyżej 5 lat), w 50% 

ujawnionych przypadków.  
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 Przyczyny naruszeń prawa 

 

Z analizy dokumentacji kontrolnej, wyjaśnień pracodawców oraz inspektorów pracy można 

wskazać następujące przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa:  

 

 brak przepisu prawnego, który sankcjonowałby zakaz zawierania umów o pracę na czas 

określony - długoterminowych. 

 niepewność prowadzenia działalności gospodarczej, determinująca konieczność 

zawierania umów o pracę na czas określony,  

 rodzaj pracy i jej specyfika, prowadzenie prac sezonowych, doraźnych - stanowiących 

utrudnienie dla pracodawców w zawieraniu umów na czas nie określony,    

 z inicjatywy samych pracowników, którzy składali wnioski na zawieranie długoterminowych 

umów z uwagi na potrzeby kredytowe,  

 ustalona z góry data zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorcę lub  jego przejście na emeryturę, 

 uproszczony sposób rozwiązania umowy o pracę bez konieczności stosowania procedur 

związanych z wypowiedzeniem umowy i podaniem przyczyny rozwiązania, 

 aspekt psychologiczny „związania” pracownika z zakładem, celem wymuszenia 

pożądanych przez pracodawcę postaw pracowników, wywołanie niepewności 

w zatrudnieniu,  

 względy ekonomiczne, oszczędności finansowe związane z nieponoszeniem kosztów 

przez pracodawcę w związku z okresem nieświadczenia pracy przez pracownika 

np.: w czasie urlopu wypoczynkowego lub  niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,  

 

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne 

 

W 2014 r. prowadzono  działania prewencyjne i promocyjne dotyczące szeroko pojętej prawnej 

ochrony stosunku pracy, a więc  zawierania umów o pracę, zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach istnienia stosunku pracy oraz problematyki  legalności zatrudnienia.  

Problematyka ta była poruszana w czasie kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do 

młodzieży i osób rozpoczynających zatrudnienie „Zanim podejmiesz pracę” czy w ramach XIII 

Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Zasadach i Przepisach BHP, którego Finał miał 

miejsce w Grudziądzu.  

Zagadnienia prawnej ochrony stosunku pracy omawiano również w czasie  odbywających się 

targów pracy oraz imprez otwartych, podczas których Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 

uruchamiał własne stoiska konsultacyjne. Działania tego typu podejmowano miedzy innym i 

w Bydgoszczy, w Nakle Nad Notecią, w Toruniu, we Włocławku i w Inowrocławiu.   

 

Efekty kontrolne  

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali wobec pracodawców 63 wystąpienia 

zawierające 66 zaleceń dotyczących omawianej tematyki.  

Z analizy wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, odpowiedzi od 

pracodawców wynika, że wykonano zalecenia w 79% w stosunku do grupy 494 osób.  

 

Ze zwrotnych pisemnych informacji wynika, że realizacja zaleceń polegała na:  

 przekształceniu części lub wszystkich występujących umów w zakładzie w umowy na czas 

nie określony,  

 nie stosowaniu na przyszłość umów o pracę na okresy ponad pięcioletnie,   

 na kierowaniu  się  przy zawieraniu kolejnych umów, zasadami  współżycia społecznego 

i zakazem dyskryminacji, wynikającymi  z zalecenia inspektora pracy.  
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Podsumowanie 

 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najwięcej nieprawidłowości w zakresie 

zawierania umów długoterminowych dotyczyło takich sektorów jak: przetwórstwo przemysłowe 

(stwierdzonych w 76% podmiotów) oraz w handlu i naprawach (w 65%).  

Ze struktury zatrudnienia zakładów kontrolowanych wynika, że 32% wszystkich zatrudnionych 

pracowników świadczyło pracę na podstawie umów o pracę na czas określony, z czego połowę 

stanowiły umowy długoterminowe trwające ponad 5 lat. Z analizy dokumentacji wynika, że inspektorzy 

pracy zakwestionowali podstawę zatrudnienia w co trzecim badanym przypadku. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że kwestionując umowy długoterminowe, 

inspektorzy pracy wydawali wystąpienia dotyczące kierowania się przy zawieraniu długoterminowych 

umów na czas określony społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, zasadami współżycia 

społecznego oraz zasadą zakazu dyskryminacji pracownika w przedmiocie jego uprawnień ze względu 

na rodzaj umowy. Obecne ustawodawstwo prawne nie przewiduje zakazu zawierania umów 

długoterminowych. W celu zapewnienia jakiejkolwiek ochrony prawnej pracującym na podstawie, której 

inspektorzy pracy, w uzasadnieniu wystąpień, posiłkowali się orzecznictwem Sądu Najwyższego.  

W ocenie kontrolujących należałoby jak najszybciej uchwalić przepisy ograniczające możliwość 

zatrudniania na takie długie okresy. Z analizy projektu ministerstwa pracy wynika, że pracodawca, 

co do zasady, będzie mógł zawrzeć z jednym pracownikiem 3 umowy na czas określony na łączny 

okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Wejście w życie przepisów w takiej formule jest planowane na 

połowę 2015 r.  

 

2. Wzmożony nadzór nad zakładami o wysokiej skali 

zagrożeń zawodowych 
 

Informacje ogólne 
 

W roku 2014 inspektorzy pracy  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy kontrolami 

w ramach wzmożonego nadzoru objęli 3 zakłady. Łącznie w zakładach tych przeprowadzono 

7 kontroli.  

 

W grudniu 2014 r. w przedsiębiorstwach pracę wykonywało łącznie 398 pracowników 

tj. odnotowano spadek liczby zatrudnionych o 51 pracowników w stosunku do danych z grudnia 

2013 r., w tym: 77 kobiet (spadek o 17 w stosunku do danych z grudnia 2013 r.). W kontrolowanych 

zakładach zatrudniano 19 kobiet w wieku 55+ (poziom bez zmian) oraz 7 mężczyzn w wieku 60+ 

(zmniejszenie o 1 osobę).  

Zatrudniano również 45 niepełnosprawnych (wzrost liczby pracowników o 3) oraz 28 osób 

na podstawie umów cywilno-prawnych (spadek o 57 osób w stosunku do danych z 2013 r.). Pracy nie 

świadczył żaden podmiot samozatrudniający się (spadek o 5 w stosunku poprzedniego okresu). 

Wszystkie kontrolowane zakłady pracy należały do sektora prywatnego.  

 

W grupie przedsiębiorstw: 

 

 wielkich (zatrudniających od 250 pracowników) ogółem zatrudnionych było 265 osób,  

 dużych (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) zatrudnionych było 131 osób, 

 małych (zatrudniających do 9 pracowników) zatrudnione były 2 osoby. 

 

W kontrolowanych zakładach w 2014 r. wydarzyło się ogółem 8 wypadków przy pracy 

tj. 7 wypadków powodujących lekkie uszkodzenie ciała oraz jeden wypadek  powodujący ciężkie 

obrażenia ciała. W żadnym z kontrolowanych zakładów ostatecznie nie stwierdzono wystąpienia 
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choroby zawodowej. Odnotowano natomiast jedno podejrzenie zaistnienia choroby zawodowej mającej 

związek z hałasem, jednak na koniec grudnia 2014 r. nie było dalszych informacji o uznaniu lub nie 

uznaniu tej choroby jako związanej z pracą.  

W jednym zakładzie stwierdzono fakt przyznania renty inwalidzkiej mającej związek 

z wypadkiem przy pracy. 

W warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia tj. hałasem, 

zatrudnionych było ogółem 37 pracowników, natomiast 18 pracowników pracowało w warunkach 

zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi. 

Na stanowiskach pracy nie stwierdzono występowania innych czynników szkodliwych 

i niebezpiecznych. 

 

Ryzyko zawodowe 

 

Ryzyko zawodowe oceniono we wszystkich 3 zakładach pracy. Rodzaj i ilość wydanych przez 

inspektorów pracy środków prawnych wykazuje, że pracodawcy nadal nie wypełniają w sposób 

prawidłowy spoczywających na nich obowiązków odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego.  

 

Odnotowano nieprawidłowości w zakresie: 

 

 identyfikacji wszystkich czynników środowiska pracy na które są narażeni pracownicy, 

 informowania pracowników o ryzyku zawodowym, 

 nie przeprowadzania oceny na wszystkich stanowiskach pracy, 

 braku okresowej weryfikacji oceny ryzyka zawodowego, 

 doboru środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 

 

W stosunku do roku 2013 łączna ilość odnotowanych wypadków w zakładach objętych kontrolą 

spadła z 10 do 8 w 2014 r. Zaobserwowano jednakże tendencję wzrostu ilości wypadków wśród osób 

zatrudnionych na postawie umów zlecenia.  

Różnice jakie istnieją w sporządzaniu protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy 

pracy, a kartą wypadku powodują, że nie jest przeprowadzana przez pracodawców głębsza analiza 

zaistniałych zdarzeń odnotowanych w karcie wypadku. Nie są wyciągane wnioski i środki 

profilaktyczne. Powyższa sytuacja może przyczynić się do zaistnienia podobnych wypadków 

w przyszłości. 

W roku 2014 w zakładach objętych kontrolą w ramach wzmożonego nadzoru nie stwierdzono 

wystąpienia chorób zawodowych. 

 
Wymagania minimalne 

 

W toku czynności kontrolnych inspektorzy pracy w 2 zakładach nie stwierdzili nieprawidłowości  

z zakresu spełniania wymagań minimalnych przez eksploatowane maszyny. Z kolei w jednym 

zakładzie stwierdzono, że pracodawca nie zapewnił, aby eksploatowane urządzenia spełniały 

wymagania minimalne – nie zapewniono właściwych oznaczeń elementów sterujących, 

nie zapewniono również właściwych instrukcji bhp. 

 

Służba bhp 

 

We wszystkich trzech zakładach pracodawcy zapewnili realizowanie zadań służby bhp. 

W zależności od wielkości zakładu zadania te pełnią osoby zatrudnione na część etatu, pracownicy 

którym powierzono dodatkowe obowiązki lub specjaliści spoza zakładu pracy. 

W jednym przypadku ustalono, iż po sporządzeniu analizy stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy za 2013 r. nie zawarto propozycji przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na 
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celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. 

Po wydaniu środka prawnego przez inspektora pracy nieprawidłowość została usunięta. 

 

Przykłady efektów podejmowanych działań przez pracodawców w wyniku 

przeprowadzonych kontroli 

 

Można zaobserwować, że pracodawcy wiedząc, iż ich zakład został objęty wzmożonym 

nadzorem i mając pewność kontroli co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, w większym stopniu 

angażują się w usuwanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. Wydane przez inspektorów pracy 

decyzje nakazowe regulowały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie:  

 

 niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń pracy, 

 niewłaściwego funkcjonowania wentylacji w tych pomieszczeniach oraz ich oświetlenia, 

 braku bezpiecznych dojść do stanowisk pracy, 

 stanu technicznego maszyn i urządzeń, 

 sposobu użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, 

 braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia 

występujących w środowisku pracy, 

 braku stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

 

Efekty osiągnięte w wyniku wzmożonego nadzoru 

 

Stwierdzono, że w wyniku pojętych działań nastąpiła poprawa warunków pracy dla prawie 400 

osób. W jednym przypadku stwierdzono, iż przedsiębiorca ze swoich struktur organizacyjnych wyłączył 

jeden z wydziałów, co w efekcie spowodowało zmniejszenie liczby osób narażonych na hałas z 10 do 5 

Działanie to głównie spowodowane względami ekonomicznymi miało na celu podniesienie rentowności 

produkcji w zakładzie. 

W jednym przypadku utrata płynności finansowej przez pracodawcę spowodowała zwolnienie 

praktycznie całej załogi. W przedsiębiorstwie pozostały 2 osoby, które zajmują się likwidacją zakładu 

pracy, sprzedażą pozostałego majątku i regulowaniem zobowiązań. 

Tylko w jednym przypadku zauważono, że pracodawca stopniowo i konsekwentnie 

modernizuje park maszyn eliminując stare obrabiarki i instaluje w ich miejsce nowoczesne maszyny. 

Działanie to skutecznie poprawia warunki pracy pracowników. Liczba osób narażonych na hałas 

zmniejsza się, lecz jednocześnie zmniejsza się też ogólna liczba osób zatrudnionych w tym zakładzie. 

 

3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie 

elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy 

w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy 
 

W ramach realizacji tematu skontrolowano łącznie 61 pracodawców. Celem przeprowadzonych 

kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny 

ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko w aspekcie 

wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie. Działania kontrolne sprawdzały wykonanie 

wcześniejszych decyzji i wniosków inspektorów pracy pod kątem osiągnięcia oczekiwanego efektu – 

ograniczenia ryzyka ponownej aktywizacji zagrożeń, które doprowadziły do wypadków przy pracy.  

 Skontrolowano 18 zakładów (temat 104A), które po raz pierwszy w tym zakresie były objęte 

kontrolami w 2012 r. Celem kontroli było sprawdzenie wykonania wcześniejszych decyzji i wniosków 
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inspektorów pracy oraz ich wpływu na ograniczenie ryzyka zawiązanego z aktywizacją zagrożeń, które 

doprowadziły do wypadków przy pracy, a także wyeliminowania podobnych wypadków w przyszłości. 

Kontrolą objęto 57 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W analizowanym okresie tj. od  2012 r. 

do czasu bieżących kontroli w 10 skontrolowanych zakładach wystąpiło łącznie 26 wypadków przy 

pracy.  

W zakładach pracowało ogółem 601 - w 3 zakładach zatrudniano od 50 do 150 pracowników, 

łącznie 243 pracowników, a pozostałych 15 pracodawców zatrudniało poniżej 50 pracowników, łącznie 

358 osób.  

 

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności skontrolowane podmioty działają w branży: 

 
 

W czasie kontroli stwierdzono, że na 70 decyzji nakazowych nie wykonano 1 decyzji. Spośród 

112 skierowanych do pracodawców wniosków zawartych w wystąpieniach nie wykonano 17. 

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 9 nakazów na piśmie 

zawierających 19 decyzji na piśmie oraz 3 decyzje ustne. Skierowano 7 wystąpień zawierających 27 

wniosków.  

 Skontrolowano także 27 zakładów (temat 104B) , w których odnotowano wypadki w ostatnich 

trzech latach. Zakłady te prowadzą działalność gospodarczą w różnych branżach, z czego najwięcej  

zakładów tj. 7 – w branży produkcji, naprawy i instalowania maszyn. W kontrolowanych zakładach 

pracowało ogółem 927 osób, w tym: w 25 skontrolowanych zakładach zatrudniano od 10 do 49 

pracowników, a w 2 zakładach zatrudnienie przekroczyło 50 pracowników. Celem kontroli była analiza 

dokumentacji dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokumentacji 

oceny ryzyka zawodowego opracowanej dla zadań, w trakcie wykonywania, których dochodziło do 

wypadków. Kontrolą objęto 100 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego oraz 103 dokumentacje 

powypadkowe. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy sprawdzali realizację wydanych decyzji 

nakazowych i wniosków zawartych w wystąpieniach po przednich kontrolach. Stwierdzono, że na 68 

wydanych decyzji nakazowych nie wykonano 6, a spośród 83 skierowanych wniosków nie wykonano 

5. Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych, inspektorzy pracy wydali 25 pisemnych nakazów 

zawierających 46 decyzji oraz 3 ustne decyzje nakazowe. Skierowano 23 wystąpienia zawierające 79 

wniosków.  

W 2014 roku przeprowadzono kontrolę w 16 zakładach (temat 104C), które nie podjęły lub 

odstąpiły od realizacji programu prewencyjnego w roku poprzednim. W zakładach tych pracowało 

ogółem 2 037, w tym w 7 zakładach zatrudniano od 100 do 200 pracowników, w jednym zakładzie 

powyżej 600 pracowników, a pozostałych 8 pracodawców zatrudniało poniżej 100 pracowników, 

łącznie 358 osób.  
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Pod względem rodzaju prowadzonej działalności skontrolowane podmioty działają w branży: 

 
 

Kontrole były nakierowane na analizę dokumentacji dotyczących ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy oraz dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowaną dla 

zadań, w trakcie wykonywania, których dochodziło do wypadków.  

 

Podczas przeprowadzonych kontroli w szczególności zwracano uwagę na: 

 

 identyfikacje zagrożeń w relacji z przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy,  

 spójność określanych i wdrażanych środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego ze środkami i wnioskami profilaktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia 

wypadku, co weryfikowano kontrolując stanowiska pracy.  

 

 W toku przeprowadzonych kontroli sprawdzono 64 dokumentacje powypadkowe oraz 

61 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 

Kontrole realizacji skierowanych po poprzednich kontrolach, decyzji nakazowych i wniosków 

wystąpień wykazały, że wykonane zostały wszystkie 40 decyzje nakazowe. Spośród 55 skierowanych 

do pracodawców wniosków zawartych w wystąpieniach nie wykonano 5. Na podstawie dokonanych 

ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 11 nakazów na piśmie zawierających 32 decyzje na 

piśmie, z czego 3 decyzje podlegały wykonaniu w trybie art. 108 Kpa oraz 2 decyzje ustne. 

Skierowano 11 wystąpień zawierających 44 wnioski.  

Zagadnienia objęte kontrolą w  tematach 104 A, B i C w swej głównej części były takie same 

i składały się z oceny: dokumentacji powypadkowych, dokumentacji ocen ryzyka zawodowego, 

spójności działań profilaktycznych podejmowanych w następstwie oceny ryzyka i postępowań 

powypadkowych oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników i szkoleń w zakresie bhp.  

Zakres kontroli zrealizowanych w temacie 104A różnił się od pozostałych – w części, gdzie 

inspektorzy zwracali szczególną uwagę na ocenę realizację działań profilaktycznych podejmowanych 

dla wyeliminowania zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków powtarzalnych przy 

pracy. W ramach tematu 104A dokonana została także ocena realizacji środków prawnych 

zastosowanych przez inspektorów pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2012 roku oraz ich 

wpływu na skuteczne ograniczanie zagrożeń wypadkowych. 

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy oraz w zakładach, które nie podjęły lub odstąpiły 

od realizacji programu prewencyjnego w roku poprzednim znaczącym problemem dla około 1/3 

zakładów było prawidłowe sporządzanie dokumentacji powypadkowych. Braki dotyczą głównie: 

udokumentowanych oględzin miejsca wypadku, często nie wskazuje się naruszonych przez 

pracodawcę przepisów bhp. Pobieżne opisy okoliczności wypadków pomijające określenie stanu 

warunków pracy w sytuacjach wypadkowych, zwłaszcza technicznych i organizacyjnych wystąpiły 

aż u 63% pracodawców skontrolowanych po raz pierwszy. W podobnym stopniu, bo dotyczącym 55% 

i 53% pracodawców wystąpiła kwestia ustalenia przyczyn badanych wypadków przy pracy.  

Bardzo niepokojąca jest stwierdzona sytuacja, gdzie aż 69% i 73% pracodawców nie dokonało 

uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku przy pracy.   

produkcyjnej

gospodarki komunalnej

budowlanej

handlowej

transportowej

sanatoryjnej

spółdzielczej

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 



 

 

70 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Kontrole inspektorów pracy wykazały nieprawidłowości w zakresie zaplanowania działań 

korygujących i zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego u 50% 

pracodawców skontrolowanych po raz pierwszy. U pracodawców, którzy nie podjęli lub odstąpili od 

realizacji programu prewencyjnego w roku poprzednim ten odsetek kształtował się na poziomie 30%. 

Znacząca jest skala uchybień związanych z brakiem spójności wyników postępowania 

powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego. Problem ten dotyczy 27% zakładów skontrolowanych po 

raz pierwszy oraz 45% zakładów objętych kontrolą. 

Kontrole sprawdzające wykazały, że w ponad 50% zakładach wciąż aktualnym problemem 

pozostają kluczowe dla profilaktyki wypadkowej działania wynikające z postępowań powypadkowych 

i oceny ryzyka związanego z wykonywaniem określonej pracy, w tym także wdrażanie wypracowanych 

wniosków i środków profilaktycznych.  

Bardzo dużym problemem jest ustalanie prawidłowych przyczyn wypadków przy pracy, 

co stwierdzono u 60% skontrolowanych pracodawców. Stwierdzone nieprawidłowości doprowadziły 

w konsekwencji do uchybień w ustalaniu środków i wniosków profilaktycznych. 

Prawidłowość ustalanych środków profilaktycznych i wniosków po wypadkach o cechach 

powtarzalnych, które analizowano podczas kontroli w 2012 roku była negatywnie oceniona w 50% 

zakładach, a uchybienia w tym względzie, stwierdzono w 53% ocenianych dokumentacji.   

  Wdrożenie na stanowiskach pracy środków profilaktycznych określanych po wypadkach 

powtarzalnych zaistniałych po ostatniej kontroli negatywnie oceniono u 3 pracodawców na 

6 poddanych kontroli. Łącznie nieprawidłowości dotyczyły 37 % ocenianych stanowisk.  

W większym stopniu, bo dotyczącym 45% ocenianych dokumentacji wystąpiły uchybienia 

związane z ustalenie przyczyn badanych wypadków przy pracy. Uchybienia związane z określeniem 

w protokołach powypadkowych wniosków i środków profilaktycznych wystąpiły aż w 65 % zbadanych.  

Stwierdzone uchybienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego, wskazują, że znaczna część 

pracodawców nie bardzo potrafi prawidłowo dokonywać ww. oceny. Nieprawidłowości dotyczące 

poszczególnych zagadnień dotyczyły od 14% do 58% zakładów i kształtowały się na poziomie 13-42% 

ocenianych dokumentacji.  

 

Niepokojące są nieprawidłowości, których występowanie stwierdzono, w co najmniej 30% badanej 

próby, a dotyczące: 

 

 identyfikacji zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku – dotyczyło 

35% skontrolowanych pracodawców, u których występowało zagadnienie, 

 działań korygujących i/lub zapobiegawczych w następstwie oceny ryzyka, oraz aktualizacji 

ocen ryzyka po zaistniałych wypadkach przy pracy – dotyczyło 33% skontrolowanych 

pracodawców, u których występowało zagadnienie, 

 uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku – dotyczyło 

41% skontrolowanych pracodawców, u których występowało zagadnienie, 

 uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, których 

aktywizacja doprowadziła do wypadku – dotyczyło 58% skontrolowanych pracodawców, 

u których występowało zagadnienie. 

 

Znacząca jest skala uchybień związanych z brakiem spójności środków profilaktycznych 

zamieszczanych w aktualnych dokumentacjach ocen ryzyka z wynikami postępowania 

powypadkowego, które wystąpiły w zakładach i dotyczyły 50% badanych dokumentacji.  

Wyniki kontroli sprawdzających wykazały, że w zakładach istnieją znaczące uchybienia 

w przestrzeganiu obowiązujących przepisów bhp dotyczących w szczególności działań 

profilaktycznych ograniczających ryzyko wypadków przy pracy. Pomimo tego, we wszystkich 

skontrolowanych zakładach odnotowano rocznie mniej wypadków przy pracy i zmniejszeniu uległa 

częstość wypadków. Z kolei stwierdzono, że tylko w 2 zakładach na 10 kontrolowanych nie 

odnotowano wypadków powtarzalnych, co świadczy o słabości podejmowanych działań 

profilaktycznych ograniczających ryzyko wypadkowe. Prawidłowość działań profilaktycznych 

podejmowanych w następstwie wypadków przy pracy  stanowi problem, w co trzecim skontrolowanym 
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zakładzie. Stwierdzone uchybienia wiążą się z wdrażaniem koniecznych środków zmniejszających 

ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków, ustalania i wdrażania 

środków profilaktycznych po wypadkach powtarzalnych, tak w okresie przed jak i po kontrolach 

przeprowadzonych w 2012 r.  

 

Zdaniem kontrolowanych pracodawców, przyczynami stwierdzonych naruszeń była:  

 

 niewłaściwa realizacja zadań służby bhp,  

 skomplikowane procedury ocena ryzyka zawodowego oraz brak umiejętności określania 

i realizowania działań profilaktycznych ograniczających zagrożenia wypadkowe 

jako spójnych działań wynikających z oceny ryzyka i postępowań powypadkowych, 

 

Według inspektorów pracy przyczyny są bardziej złożone i są nimi: 

 

 brak lub nieskuteczny nadzór pracodawców nad realizacją przepisów bhp, 

 niedostateczna wiedza o istocie ryzyka zawodowego i jego wykorzystaniu prezentowana przez 

pracowników, osoby kierujące pracownikami i pracodawców oraz służbę bhp,  

 traktowanie oceny ryzyka zawodowego jako obowiązku formalnego wobec organów nadzoru 

i kontroli nad warunkami pracy, 

 niedostateczna motywacja pracodawców i osób kierujących pracownikami do działań na rzecz 

ograniczania wypadkowości,  

 niski poziom szkolenia w zakresie bhp pracodawców, osób kierujących pracownikami, 

osób wykonujących obowiązki służby bhp, którzy uzyskują zaświadczenia, a nie są szkoleni,  

 niewystarczająca wiedza i umiejętności osób wykonujących zadania służb bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakresie identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 

i postępowań powypadkowych, 

 posługiwanie się szablonami ocen ryzyka zawodowego uzyskanych głównie z internetu.  

 

Efekty przeprowadzonych kontroli należy postrzegać jako doraźne wynikające z realizacji 

decyzji nakazowych oraz jako proceduralne wynikające głównie z realizacji wniosków skierowanych 

wystąpień.  

Efektów wynikających z realizacji decyzji nakazowych nie można było ostatecznie ocenić, gdyż 

jeszcze nie upłynęły wyznaczone terminy realizacji wszystkich decyzji. Z informacji pracodawców 

o wykonaniu decyzji nakazowych wynika, że wykonano 70 decyzji na 97 wydanych na piśmie.  

 

W wyniku realizacji decyzji nakazowych: 

 

 zapewniono odpowiedni stan pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla 55 

pracowników 1 zakładu, 

 zapewniono prawidłowy stanu placu zakładowego dla 24 pracowników 1 zakładu, 

 poddano 2 pracowników szkoleniom w zakresie bhp, 

 opracowano wymagane programy szkolenia w dziedzinie bhp w 2 zakładach – dla 13 

pracowników,  

 opracowano wymagane instrukcje w dziedzinie bhp w 2 zakładach, 

 ponownie dokonano oceny ryzyka zawodowego w 8 zakładach – dla 64 pracowników, 

 sporządzono protokół powypadkowy dla 1 pracownika, 
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Przykładem uzyskanych efektów jest realizacja 4 decyzji  wstrzymania prac przy eksploatacji 

maszyn i urządzeń produkcyjnych do czasu wyposażenia maszyn w urządzenia ochronne wydanych 

w toku kontroli zakładu produkcji wyrobów metalowych: 

 

 wstrzymano prace przy użytkowaniu frezarki numerycznej umieszczonej w hali maszyn – do 

czasu wyposażenia ww. urządzenia w sprawnie działający wyłącznik bezpieczeństwa służący 

do blokowania przesuwnej (ruchomej) osłony strefy niebezpiecznej skrawania. 

 

 
 

Frezarka numeryczna w hali maszyn 

 wstrzymano prace przy użytkowaniu tokarki do metalu umieszczonej w hali maszynie – 

do czasu wyposażenia ww. urządzenia w sprawnie działający wyłącznik bezpieczeństwa 

służący do blokowania przesuwnej (ruchomej) osłony strefy niebezpiecznej wrzeciona. 

 

 
 

Tokarka do obróbki metalu 

 

 wstrzymano prace przy użytkowaniu tokarki numerycznej umieszczonej w hali maszyn  

– do czasu wyposażenia ww. urządzenia w sprawnie działający wyłącznik bezpieczeństwa 

służący do blokowania przesuwnej (ruchomej) osłony strefy niebezpiecznej skrawania. 
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Wyłącznik bezpieczeństwa 

 

 wstrzymano prace przy użytkowaniu frezarki numerycznej umieszczonej w hali maszyn – 

do czasu wyposażenia ww. urządzenia w sprawnie działające dwa wyłączniki bezpieczeństwa 

służące do blokowania przesuwnych (ruchomych) osłon strefy niebezpiecznej skrawania. 

 

 
 

Frezarka numeryczna 

 

Efektów realizacji wniosków zawartych w wystąpieniach skierowanych do pracodawców należy 

się spodziewać w najbliższej przyszłości po ich wdrożeniu. 

 

Główne zagadnienia, w których oczekiwana jest poprawa: 

 

 wyeliminowanie uchybień dotyczących dokumentacji z ocen ryzyka zawodowego, 

(opisy stanowisk pracy, występujące zagrożenia oraz określenia środków 

profilaktycznych) – dotyczy 11 zakładów i 50 pracowników,  

 ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków z uwzględnieniem wszystkich okoliczności 

oraz ustalania przyczyn i środków profilaktycznych adekwatnych do stanu faktycznego 

– dotyczy 17 zakładów i 111 pracowników, 

 spójność stosowanych środków profilaktycznych – dotyczy 3 zakładów 

i 5 pracowników.  
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4. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń 

związanych z nanomateriałami 
 

W 2014 r. w OIP Bydgoszcz przeprowadzono 2 kontrole dotyczące problematyki zagrożeń 

związanych z nanomateriałami. Na terenie  województwa nie ma zakładów, w których w procesach 

pracy występują nanomateriały w tzw. czystej postaci.  Stąd do kontroli wybrano przedsiębiorców, 

których jednym z przedmiotów działalności jest konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 

w szczególności nakładanie powłok nanoochronnych na szyby (hydrofobizacja) i lakier samochodowy 

(auto detailing) z użyciem preparatów zawierających nanomateriały. Jeden z kontrolowanych to 

zatrudniający 3 pracowników oddział serwisowy dużej  ogólnokrajowej spółki, zajmującej się produkcją, 

sprzedażą, naprawą i wymianą szyb samochodowych. Stosowano tam  nanopreparat (zawierający 

nano TiO2) w usługach hydrofobizacji szyb samochodowych. Drugi to mikro przedsiębiorca – spółka 

zatrudniająca 4 osoby. Używano tam 3 nanopreparaty (zawierające nanocząsteczki polimerowe, 

srebra, węgla, ceramiki i szkła) do renowacji i ochrony powierzchni lakierowanych samochodów. 

W zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było łącznie 7 pracowników, w tym 5 pracujących 

w kontakcie z nanomateriałami (wyłącznie pełnoletni mężczyźni). 

 

Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

  W obu zakładach pracodawcy nie dokonali identyfikacji zagrożeń związanych ze stosowaniem 

nanomateriałów w procesach hydrofobizacji szyb i auto detailingu. Nie posiadali koniecznej wiedzy 

i materiałów do dokonania oceny ryzyka zawodowego w tym zakresie. 

Nie zakwalifikowanego do niebezpiecznych w treści, żadnej z poddanych kontroli, 

kart charakterystyk 3 nanopreparatów, zakwalifikowanych do niebezpiecznych i w karcie technicznej 

1 nanopreparatu. Nie było informacji, że w ich składzie znajdują się nanomateriały. Dostawcy 

preparatów (krajowi) podawali takie informacje tylko na etykietach opakowań albo na własnych 

stronach internetowych. Na etykietach i w kartach brak było informacji o producentach preparatów.  

W jednym zakładzie stwierdzono przypadki braku odpowiednich środków ochrony twarzy 

i oczu oraz rąk. Montażyści, stosujący nanopreparaty i inne niebezpieczne chemikalia, posiadali na 

wyposażeniu zwykłe okulary przeciwodpryskowe i rękawiczki diagnostyczne (tzw. benefit-ki). 

Nie dostarczono im okularów chemicznie szczelnych – gogli oraz rękawic odpornych na agresywne 

chemikalia.  

Zdaniem inspektorów pracy nie było potrzeby stosowania specjalnych środków ochrony 

zbiorowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wentylacji przy realizowanych procesach 

technologicznych z użyciem ciekłych nanopreparatów. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących 

naruszeń prawa.  

Według pracodawców, stwierdzone naruszenia prawa wynikały głownie z nieznajomości przez 

nich szczegółowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji i preparatów 

chemicznych oraz zasad ochrony zdrowia pracowników przy stosowaniu nanomateriałów. W ocenie 

inspektorów pracy dostatecznej wiedzy w tym zakresie nie posiadali również pracownicy służby bhp 

obsługujący kontrolowanych. 

 

Działania prewencyjne 

 

Pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczną organizację pracy 

w kontrolowanych zakładach udzielono 8 porad w zakresie zasad ochrony zdrowia przy stosowaniu 

nanomateriałów.  

Przekazano do wykorzystania opracowane w PIP broszury: „Nanomateriały. Bezpiecznie 

w pracy”, „Czynniki chemiczne”, „Ocena ryzyka zawodowego” i linki do niektórych dostępnych 

w internecie publikacji o potwierdzonych naukowo zagrożeniach, powodowanych przez 

nanocząsteczki.  
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Skierowano pismo do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Szczecinie, zawiadamiające o nieprawidłowościach stwierdzonych w karcie charakterystyki 

nanopreparatu VISEE Nanonflow, dostarczonej do kontrolowanego zakładu przez jego dostawcę. 

 

Zastosowane środki prawne   

 
W wyniku kontroli wydano ogółem 5 decyzji tematycznych, w tym 4 na piśmie. Skierowano do 

pracodawcy 1 wystąpienie, zawierające 1 wniosek tematyczny. W toku kontroli pracodawca wykonał 

decyzję ustną. 

Z nadesłanej dotychczas przez jeden zakład informacji o realizacji nakazu i wystąpienia 

wynika, że wszystkie 4 wydane tam decyzje pisemne zostały wykonane, a wniosek wystąpienia 

zostanie wdrożony wkrótce. Wniosek dotyczył przeprowadzenia wewnętrznej kontroli przestrzegania 

zasad ochrony zdrowia pracowników we wszystkich punktach serwisowych spółki, w których wykonuje 

się usługi hydrofobizacji szyb. Należy podjąć tam konieczne środki ograniczające ryzyko  związane ze 

stosowanymi tam preparatami nano. 

 

Uzyskane efekty 

 
W czasie przeprowadzonej kontroli w jednym z przedsiębiorstw w realizacji decyzji ustnej 

wydano osobom wykonującym auto detailing instrukcję bhp dotyczącą postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

W drugim z kontrolowanych zakładów pracownikom serwisu dostarczono okulary ochronne 

typu „gogle” oraz rękawice przeciwchemiczne nitrylowe III kat.  

Zakład poinformował ponadto, że sprzęt taki został zakupiony w większej ilości 

z przeznaczeniem dla pracowników wszystkich filii wykonujących usługi hydrofobizacji szyb na terenie 

kraju (ponad 120 punktów serwisowych).  

 

Podsumowanie 

 

Wyniki kontroli w skali okręgu wskazują, że  umożliwiły one dokonanie rozpoznania zagrożeń. 

W branży samochodowej panuje, nie poparte naukowymi badaniami, przeświadczenie, 

że nanopreparaty do hydrofobizacji szyb i auto detailingu są całkowicie bezpieczne i nie ma potrzeby 

uwzględniania zagrożeń powodowanych obecnymi tam nanomateriałami nawet przy ocenie ryzyka 

zawodowego. Powodowane jest to brakiem odpowiednich zapisów w tym zakresie w kartach 

charakterystyki. Producenci i dostawcy tych nanopreparatów nie widzą potrzeby  wskazywania 

w kartach charakterystyki zagrożeń ze strony zawartych.  
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V.  

WYNIKI KONTROLI 

PRZEPROWADZONYCH  

W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ 

UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
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1. Przygotowanie pracowników do pracy 
 

Badania lekarskie 
 

Do podstawowych obowiązków należących do pracodawców należy poddawanie pracowników 

badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania te należą do szczególnie ważnych 

środków profilaktycznych, gdyż istotą ich przeprowadzania jest zapobieganie wykonywania przez 

pracownika pracy, która ze względu na jego stan zdrowia mogłaby okazać się dla niego niebezpieczna. 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku, 

wydanym po przeprowadzeniu badań profilaktycznych. W orzecznictwie sądowym dopuszczenie 

pracownika do pracy przeciwwskazanej stanowi zagrożenie tożsame z zadziałaniem czynników 

uznawanych za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. 

Sprawdzając przygotowanie pracowników do pracy inspektorzy pracy przeprowadzili 156 

kontroli u 155 pracodawców. Największą grupę (50,6% ogółu zakładów) stanowiły małe firmy, 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz mikroprzedsiębiorstwa (33,3%) zatrudniające do 

9 pracowników, a także firmy o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników (12,8%). Zakłady zatrudniające 

powyżej 250 pracowników stanowiły najmniej liczna grupę skontrolowanych zakładów (3,2%).  

Wśród kontrolowanych podmiotów 40,4% (63 przedsiębiorstwa) to zakłady przetwórstwa 

przemysłowego. Pozostałe podmioty w liczbie 49 (31,4%) zakładów prowadziły działalność handlową 

i naprawczą), budowlaną (12 zakładów) oraz transport i gospodarkę magazynową (6 zakładów).  

Inspektorzy pracy na 1 556 skontrolowanych pracowników (w 156 zakładach) stwierdzili brak 

profilaktycznych badań lekarskich wstępnych u 68 pracowników (w 23 zakładach), u 82 pracowników 

brak badań okresowych (32 zakładach) i w przypadku 9 pracowników brak badań kontrolnych. 

Przedstawione liczby świadczą o tym, że odsetek nieprawidłowości w zakresie profilaktycznych badań 

lekarskich jest stosunkowo nie duży, gdyż spośród 1 556 kontrolowanych osób 9,6% nie posiadało 

orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do zatrudniania na danym stanowisku 

pracy. Na podstawie powyższych danych widać, że nie ma dużej różnicy między badaniami wstępnymi 

i okresowymi, znacznie mniej nieprawidłowości stwierdzono w przypadku badań kontrolnych. 

W odróżnieniu od badań wstępnych i okresowych, które muszą przechodzić wszyscy pracownicy, 

badania kontrolne dotyczą tylko tych pracowników, którzy przebywali na zwolnieniach lekarskich 

trwających powyżej 30 dni.  

O ile na podstawie statystki wydaje się, że problem braku profilaktycznych badań lekarskich 

z roku na rok się zmniejsza to nadal jest to temat ważny. Brak badań, brak oceny środowiska pracy 

przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną może skutkować dopuszczeniem do pracy osób, 

które nie powinny jej wykonywać na danym stanowisku z uwagi na stan zdrowia. Osoby takie stanowić 

mogą zagrożenie dla samych siebie, ale także mogą stwarzać zagrożenie dla osób znajdujących się 

w ich otoczeniu, szczególnie jeżeli chodzi o operatorów maszyn, czy osoby wykonujące prace 

szczególnie niebezpieczne. 

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie badań profilaktycznych nie odnoszą się do 

osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, dlatego też inspektorzy pracy 

stwierdzając w czasie kontroli obecność takich osób na stanowiskach pracy, ograniczali się do 

poinformowania pracodawców lub przedsiębiorców o ewentualnych skutkach braku odpowiedniego 

stanu zdrowia przy pracy np. na wysokości, czy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest lub 

operatorów maszyn. 

Od dobrej woli i rozsądku pracodawcy zależy, czy osoba zatrudniona na innej podstawie niż 

stosunek pracy przejdzie procedurę oceny przygotowania zdrowotnego do pracy.  

Jak wynika z kontroli i wyjaśnień pracodawców przyczyny braku profilaktycznych badań 

lekarskich wynikają bardziej z przeoczenia, niż z nieznajomości obowiązujących przepisów. Tylko 

w kilku przypadkach stwierdzono brak badań u wszystkich zatrudnionych, co potwierdza tezę, 

że przepisy są pracodawcom znane. 
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W ocenie inspektorów pracy problem braku stosownych profilaktycznych badań lekarskich 

występuje coraz rzadziej, gdyż pracownicy w większości są kierowani na stosowne badania. 

Nie wszyscy pracodawcy mają jednak zawarte umowy z jednostkami medycyny pracy, takich 

przypadków stwierdzono w 20,2% kontrolowanych zakładów (w 27 na 134 skontrolowane zakłady). 

Ponadto 9% pracodawców nie przekazuje lekarzom informacji o występowaniu na stanowisku pracy 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualnych wynikach badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

Mając na uwadze skutki braku zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań 

do pracy na zajmowanym stanowisku trzeba uznać, iż nadal należy prowadzić kontrole w obszarze 

badań profilaktycznych i jednocześnie uświadamiać pracodawcom zagrożenia, jakie łączą się 

z brakiem profilaktycznych badań lekarskich.  

Szkolenia w dziedzinie bhp  

 
Do kolejnych podstawowych obowiązków należących do pracodawcach, jest ciągłe 

doskonalenie umiejętności i kształcenie nawyków bezpiecznej pracy pracowników poprzez szkolenia 

ogólne, stanowiskowe i okresowe. Szkolenia powinny być poparte wiedzą na temat występujących 

zagrożeń, która zdobywana jest w wyniku rzetelnie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. 

Problematyka wywiązywania się pracodawców z obowiązku szkolenia pracowników w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest jednym 

z podstawowych elementów oceny podczas kontroli warunków pracy prowadzonych przez inspektorów 

pracy. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. przeprowadzili 104 

kontrole (u 104 pracodawców) dotyczące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”, 

w tym 92 kontrole u pracodawców sektora prywatnego. 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 6 427 osób. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 5 818 pracowników, w tym 2 629 kobiet i 31 pracowników młodocianych. 

 

Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości: 

 

 w 35 zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 

 w 50 zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 w 17 zakładach zatrudnionych od 50 do 249 pracowników, 

 w 2 zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w branżach: handel i naprawy (39 kontroli) przetwórstwa 

przemysłowego (28 kontroli), budownictwo (10 kontroli) oraz w branżach: opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna(6 kontroli), transport i gospodarka magazynowa (4 kontroli), usługi administracyjne 

(5 kontroli), a także dostawa wody, finanse i ubezpieczenia, obsługa rynku nieruchomości i pozostała 

działalność usługowa (po 2 kontrole) oraz rolnictwo i leśnictwo, zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne,  edukacja, kultura i rozrywka (po 1 kontroli).  

Oceniając realizację powinności ciążących na pracodawcach związanych z właściwym 

przygotowaniem pracowników do pracy, inspektorzy pracy stwierdzili, iż nadal bagatelizują oni swoje 

obowiązki. W 13% skontrolowanych zakładów pracownicy nie zostali poddani szkoleniom wstępnym 

w całości. Dopuszczenie do pracy pracownika, który nie ma znajomości przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, (co często dotyczy osób młodych, dla których praca ta jest pierwszym doświadczeniem 

zawodowym) jest rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy. Nieprawidłowość ta dotyczyła 13% 

kontrolowanych pracodawców.  Jeszcze więcej, bo aż 24% pracodawców nie przeprowadziło szkolenia 

okresowego lub przeprowadziło je ze znacznym opóźnieniem. Przy organizacji szkoleń okresowych 

w 17% przypadków stwierdzono nieprawidłowości związane z prowadzeniem wymaganej dokumentacji 

(m.in. brak dziennika zajęć, protokołu przebiegu egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń). 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy wynika, że nieprawidłowości 

te dotyczyły głównie zakładów małych i średnich, zatrudniających do 50 pracowników.  
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Prawie, co trzeci pracodawca nie zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy w ramach szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, bądź nie odnowił swojej wiedzy 

w wymaganym terminie.   

W 19% przypadków pracodawcy nie zapewnili kompetentnych osób do prowadzenia 

instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Najczęściej występującymi przyczynami naruszeń prawa są:  

 nieznajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców, w tym wymogów dotyczących 

przeprowadzenia szkoleń, zwłaszcza terminu pierwszego szkolenia okresowego oraz 

częstotliwości szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowników, 

 brak w małych zakładach osób dysponujących odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami 

zawodowymi oraz przeszkoleniem w zakresie metod prowadzenia instruktaży, 

 powierzanie spraw bhp osobom zatrudnionym przy innej pracy (osoby te skoncentrowane na 

wykonywaniu swoich podstawowych obowiązków często nie dopilnowują spraw związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy),  

 prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami bhp przez osoby spoza zakładu (często osoby 

te zatrudniane są „jednorazowo”, do ściśle określonych zadań. Sytuacja ta powoduje brak 

ciągłości nadzoru nad sprawami z zakresu bhp oraz nieprawidłowości w prowadzeniu 

dokumentacji dotyczącej m.in. szkoleń), 

 minimalizowanie kosztów związanych z działalnością zakładu, w szczególności u małych 

pracodawców. 

 

Uzyskane efekty 
 

W wyniku realizacji 191 decyzji i 112 wniosków w 104 zakładach, wyeliminowano większość 

nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, w tym m.in. 

 

 w 14 zakładach 73 pracownikom udzielono instruktażu ogólnego, 

 w 15 zakładach 47 pracownikom udzielono instruktażu stanowiskowego, 

 w 22 zakładach zorganizowano dla 110 pracowników szkolenie okresowe w zakresie bhp, 

 w 26 zakładach dla 339 pracowników opracowano i dostosowano aktualne programy szkoleń 

w zakresie bhp do ich rodzaju i warunków prac wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach, 

 w 14 zakładach 127 pracowników przeszkolono z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

 23 pracodawców odbyło wymagane szkolenia w zakresie bhp.  

 Najmniej nieprawidłowości dotyczących przestrzegania przepisów o szkoleniach w zakresie 

bhp stwierdzono w zakładach dużych i tzw. „spółdzielczości”. Pracodawcy mniejszych zakładów 

wykazują słabsze zainteresowanie sprawami związanymi ze szkoleniami bhp. Najczęściej 

rzetelność, forma i zakres szkolenia uzależniona jest od zaangażowania pracownika służby bhp.  

Pracodawcy bardzo często poza zaświadczeniami ze szkoleń nie posiadają innych 

niezbędnych, związanych ze szkoleniami dokumentów, np. programów szkoleń, dzienników 

zajęć. Wynika to z faktu, że w małych zakładach brak jest etatowej służby bhp. Pracodawcy najczęściej 

posiadają programy szkoleń będących kopią programów ramowych z rozporządzenia w sprawie 

szkoleń bhp. Często opracowane programy nie są przechowywane w dokumentacji zakładowej, lecz 

posiadają je osoby prowadzące szkolenie. Duży procent nieprawidłowości dotyczy też błędów i braków 

formalnych w prowadzonych dokumentach (brak podpisu, daty, grupy zawodowej, formy szkolenia). 

W celu poprawy istniejącego stanu w dziedzinie przestrzegania przepisów dotyczących 

szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędna jest dalsza działalność kontrolna w tym 

zakresie oraz działalność prewencyjna w ramach prowadzonych programów i kampanii prewencyjnych. 
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Ocena ryzyka zawodowego 
 

 W 2014 r. inspektorzy pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących oceny ryzyka zawodowego przeprowadzili 70 kontroli obejmujących 69 pracodawców. 

Wszyscy kontrolowani pracodawcy zapewnili przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Najczęściej 

ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzano przy wykorzystaniu metody ustalonej w polskiej normie 

PN-N-18002 (54%) oraz metody RISC SCORE (40%).  

 
Liczba skontrolowanych pracodawców wg rodzaju działalności 

 

 

Biorąc pod uwagę liczbę skontrolowanych pracodawców pod względem rodzaju prowadzonej 

działalności, proporcjonalnie najwięcej nieprawidłowości stwierdzono u pracodawców prowadzących 

działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym i budownictwem.  Natomiast proporcjonalnie do 

ilości pracowników objętych kontrolą, zatrudnionych w poszczególnych branżach, najwięcej 

nieprawidłowości było w zakładach prowadzących działalność budowlaną. Było ich około 1,5 krotnie 

więcej niż u pracodawców prowadzących działalność z zakresu handlu i usług oraz około 2,5 razy 

więcej niż u pracodawców prowadzących działalność przetwórstwa przemysłowego. 

 

Liczba skontrolowanych pracodawców wg liczby zatrudnionych 

 

 

  W stosunku do wielkości zakładu liczba nieprawidłowości była proporcjonalnie największa 

w zakładach zatrudniających do 9 pracowników. Była ona wielokrotnie wyższa niż w zakładach 

o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników. 

 W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości na każdym etapie 

przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Prawie 30% pracodawców nie przeprowadziło 

całościowej oceny ryzyka zawodowego. W 10 zakładach na 28, gdzie na badanych stanowiskach 

zatrudniono kobiety, młodocianych i osoby niepełnosprawne nie uwzględniono w ocenie ryzyka 

zawodowego zaostrzonych kryteriów dla tych grup szczególnie chronionych pracowników. Dotyczyło to 

około 1/3 kontrolowanych pracodawców. Ponad połowa pracodawców nie uwzględniła lub popełniła 

błędy w zakresie oceny narażenia na czynniki psychospołeczne (stres, mobbing). 

 W 1/3 skontrolowanych zakładów nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń lub popełniono 

w tym zakresie błędy. Dotyczyło to zagrożeń na 71 stanowiskach pracy. Nie zidentyfikowano zagrożeń 
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związanych m.in. z pracą na wysokości, atmosferą wybuchową, ruchomymi częściami maszyn. 

Jako skrajny przykład nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zagrożeń może posłużyć ocena ryzyka 

zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku pracownika robót dociepleniowych 

oraz pracownika budowlanego, gdzie nie zidentyfikowano zagrożenia upadkiem z wysokości. 

Na uwagę zasługuje fakt, że na stanowisku pracownika budowlanego w tym zakładzie zarejestrowano 

dwa wypadki, których skutkiem był upadek z wysokości. W większości ocen ryzyka zawodowego 

związanego z narażeniem na hałas lub przy stosowaniu środków chemicznych nie uwzględniano 

np. wartości hałasu lub rodzaju stosowanych czynników chemicznych. 

 W ponad 1/3 kontrolowanych zakładów dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego 

na ocenianych stanowiskach nie zawierała zapisów wymaganych w przepisach. Dotyczyło to 

stosowanych maszyn, narzędzi, materiałów, wykonywanych zadań czy osób pracujących na 

ocenianym stanowisku. Około 13% kontrolowanych pracodawców nie wyznaczyło dopuszczalności 

ryzyka. Część kontrolowanych pracodawców (15%) nie sporządziło planu działań korygujących i / lub 

zapobiegawczych, a u 20% plan poprawy był nieadekwatny do zidentyfikowanych zagrożeń. Trudno 

jednak sporządzić plan działań naprawczych, jeżeli zagrożenie zostało zidentyfikowane, jako 

np. „obsługa maszyn o napędzie elektrycznym”. Również trudno zrealizować plan działań 

naprawczych, jeżeli zaplanowano w firmie budowlanej zorganizowanie „ergonomicznego stanowiska 

pracy” bez podania szczegółów. Sześciu pracodawców nie zrealizowało sporządzonego przez siebie 

planu działań naprawczych. 

Pracodawcy, zwłaszcza w zakładach o małym zatrudnieniu, wskazują, że ocena 

i dokumentowanie ryzyka zawodowego należy do zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a oni jedynie zatwierdzają dokumentację wypełniając obowiązek nałożony przez przepisy. Zdarza się, 

że pracodawcy nie rozumieją celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Przykładem może być 

ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku stolarza 

przeprowadzona w zakładzie produkującym palety drewniane. Nie ustalono środków profilaktycznych 

redukujących ryzyko. Pracodawca nie widział konieczności ustalenia środków redukujących ryzyko. 

W wielu kontrolach stwierdzono, że nie są stosowane ustalone w ocenie ryzyka zawodowego 

środki profilaktyczne redukujące ryzyko. Przykładem może być zakład zajmujący się produkcją 

drewnianych stelaży meblowych. W ocenie ryzyka zawodowego związanego z obsługą pilarki 

tarczowej MAKA zidentyfikowano zagrożenia związane z obracającą się tarczą pilarki oraz ustalono 

właściwe środki profilaktyczne skutecznie redukujące ryzyko urazu. W praktyce nie korzystano z oceny 

ryzyka, co pokazano na zdjęciu. Sposób ustawienia materiału na stole oraz wysoko umiejscowiony 

kaptur ochronny nie redukowały zagrożenia. 

 

 
 

Niewłaściwie umieszczony kaptur bezpieczeństwa pilarki tarczowej 
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Pracodawcy nie przeprowadzają aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wprowadzeniu 

zmian technologicznych lub zmian w wyposażeniu w maszyny, a także po zaistnieniu wypadków przy 

pracy. Dotyczyło to ponad 34% kontrolowanych pracodawców. Zdaniem inspektorów pracy przyczyny 

nieprawidłowości wynikają z braku świadomości pracodawców i służb bhp, że celem oceny ryzyka jest 

poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie lub eliminację zagrożeń. 

Przyczyna błędów tkwi w przekonaniu pracodawców, że ocena ryzyka jest wykonywana dla organu 

kontrolującego. Pracodawcy nie mają świadomości, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem 

ciągłym, podlegającym weryfikacji i aktualizacji, zwłaszcza po wypadkach przy pracy, do których 

doszło w wyniku aktywizacji zagrożeń, które nie były zidentyfikowane w ocenie ryzyka zawodowego. 

Jako dobry przykład zastosowanego rozwiązania wynikającego z oceny ryzyka zawodowego 

może służyć wyposażenie stanowiska pracy związanego z pakowaniem zasłon w zakładzie 

produkującym firany i zasłony. Pracodawca wyposażył stanowisko pracy w maszynę pakującą 

co w znacznym stopniu ograniczyło, a nawet wyeliminowało zagrożenie wynikające z obciążenia 

układu mięśniowo-szkieletowego. Wyeliminowano ręczne przenoszenie kotar oraz ich pakowanie 

w folię, co wymagało pracy m.in. z uniesionymi rękami, które były obciążone. Wyeliminowało 

to zagrożenie dla 3 pracowników, a ograniczyło dla 2. 

 W trakcie przeprowadzonych w 2014 r. kontroli sprawdzono wykonanie wydanych w trakcie 

poprzednich kontroli 129 decyzji i 79 wniosków. Nie zostały wykonane 3 decyzje oraz 5 wniosków. 

W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

inspektorzy pracy wydali 127 decyzji oraz 58 wniosków w wystąpieniach. Z uzyskanych informacji 

wynika, że do końca 2014 r. pracodawcy wykonali 80% decyzji. 

 Najczęściej regulowane nieprawidłowości z zakresu oceny ryzyka zawodowego dotyczyły 

przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka mającej na celu weryfikację i aktualizację oceny wraz 

z uwzględnieniem istniejących lub wykazanych zagrożeń (48%), wymaganego zakresu dokumentacji 

(23%), konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z oceną ryzyka 

zawodowego (15%). Wobec dwóch osób, w tym pracodawcy i osoby działającej w imieniu pracodawcy 

wszczęto postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia i nałożono mandaty w łącznej kwocie 

2 500 zł. 

 Przeprowadzone kontrole wykazały, że ocena ryzyka zawodowego nie stanowi elementu 

spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Większość 

pracodawców nie zauważa związku, jaki występuje pomiędzy wypadkami przy pracy – zwłaszcza 

z tych samych przyczyn – a oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym zdarzył się wypadek. 

Niepokojące jest, że nawet po zaistniałym wypadku przy pracy nie sporządza się oceny ryzyka 

zawodowego i nie podejmuje się środków mających na celu eliminację czy ograniczenie zagrożenia. 

Potwierdzeniem tezy, że ocena ryzyka zawodowego nie jest postrzegana, jako narzędzie 

konieczne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest fakt braku informowania pracowników 

o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą. Kontrole wykazały, że dla około 33% 

pracowników wystąpiły nieprawidłowości w zakresie informowania o ryzyku zawodowym. W praktyce 

odsetek ten jest znacznie wyższy, ponieważ, co do zasady, pracownicy z ryzykiem zawodowym są 

zapoznawani w trakcie wstępnego szkolenia w dziedzinie bhp. Z oceną ryzyka zawodowego po 

dokonaniu aktualizacji lub jej weryfikacji nie są już zapoznawani. 

Wnioski profilaktyczne i zapobiegawcze nie są prawidłowo formułowane i w wielu przypadkach 

nie spełniają funkcji zapobiegającej występującym zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą. Nie 

są także wdrażane w życie. Spowodowane jest to zbyt ogólnymi sformułowaniami (wzmożona uwaga, 

zachowanie środków ostrożności, przestrzeganie przepisów), niedookreśleniem lub niedostatecznym 

sprecyzowaniem (stosowanie ochron osobistych) lub odwołaniem się tylko do wewnątrzzakładowych 

źródeł prawa (przestrzeganie instrukcji bhp). 

Problemy związane z prawidłową oceną ryzyka zawodowego mają swoje źródło w braku 

zrozumienia celu i roli oceny ryzyka zawodowego. Podczas kontroli podkreślano, że ocena ryzyka 

zawodowego dotyczy konkretnego stanowiska pracy i wykonywanych zadań w określonym miejscu 

przez konkretnego pracownika. Dlatego aktywny udział przedstawicieli pracowników w procesie oceny 

ryzyka zawodowego jest niezbędny do poprawy jakości sporządzanych ocen. Pracownicy posiadają 

wiedzę np. o zagrożeniach, których aktywizacja spowodowała zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 

które nie były zgłoszone i badane. 
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Po analizie problemów, jakie uwidoczniły się w toku przeprowadzonych kontroli z zakresu 

oceny ryzyka zawodowego zasadne wydaje się dalsze podkreślanie roli i znaczenia oceny ryzyka 

zawodowego w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji z pracodawcami (zwłaszcza małymi), 

pracownikami służb bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach wszystkich prowadzonych w 2015 r. 

programach informacyjno-promocyjnych i prewencyjnych.  

 

Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

W 2014 roku funkcjonowanie służby bhp rozpoznano w trakcie kontroli 67 pracodawców. 

W 22 przypadkach skontrolowano zakłady zatrudniające powyżej 100 pracowników, w pozostałych 

przypadkach zakłady z niższym zatrudnieniem. Łączna liczba pracujących w kontrolowanych 

podmiotach wynosiła 11 293 osoby. 

Najwięcej, bo aż 31 kontroli przeprowadzono w zakładach branży przetwórstwa 

przemysłowego, 11 kontroli w zakładach zajmujących się handlem i naprawami oraz 8 kontroli 

w zakładach budowlanych. Pozostałe branże to: dostawa wody, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 

obsługa rynku nieruchomości oraz rolnictwo i leśnictwo.  

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyny 
 

Nieprawidłowości ujawnione w czasie kontroli wynikały z braku aktywności działania służby 

bhp w zakładzie. Najczęściej stwierdzano: brak systematycznych przeglądów warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  bieżącej kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów 

i zasad bhp na stanowiskach pracy,  brak  informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach 

i nieprzedstawianie wniosków dotyczących usunięcia tych zagrożeń. Nieuczestniczenie pracowników 

służb bhp w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, instrukcji bhp oraz brak współdziałania 

z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami świadczy 

o nieangażowaniu się tych służb w dokonywanie bieżącej oceny stanu bhp i do prac nad jego 

poprawą.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że powszechnym zjawiskiem jest niekorzystanie przez 

pracowników służby bhp ze swoich uprawnień określonych w rozporządzeniu RM w sprawie służb bhp 

z 1997 r. Tylko w nielicznych przypadkach stwierdzono nakazanie wstrzymania prac maszyny czy też 

odsunięcia od pracy  pracownika stwarzającego bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. 

Z analizy kontroli wynika, że wielu pracodawców nadal postrzega rolę służby bhp jako zbędną, 

nie mającą znaczenia dla swojej podstawowej działalności. Pracodawcy tworzą służbę bhp, bo tego 

wymagają przepisy, ale mając na uwadze minimalizację kosztów „ograniczają” aktywność 

pracowników służby bhp. Ci z kolei, obawiają się przedstawienia propozycji działań zapobiegawczych, 

gdy wiążą się one z dużymi kosztami. Dlatego najczęściej pracodawcy powierzają zadania służby bhp 

specjaliście spoza zakładu. Specjalistom tym często zleca się tylko podstawowe, niezbędne w danym 

czasie zadania, takie jak: szkolenia pracowników, badanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

czy dokonanie oceny ryzyka zawodowego na nowym stanowisku. Do rzadkości należą przypadki, że 

specjaliści spoza zakładu wykonują okresowe kontrole warunków pracy w zakładzie i informują 

pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiają wnioski ich usunięcia i kontrolują wyniki 

podjętych przez pracodawcę działań.  

Ponadto, w przypadku utworzenia etatowej służby bhp w zakładzie, pracowników tych służb 

obciąża się innymi, dodatkowymi obowiązkami 

 

Zastosowane środki prawne i uzyskane efekty 

 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 3 decyzji oraz skierowali 45 wniosków. Pracodawcy 

poinformowali o wykonaniu wszystkich decyzji oraz 42 wniosków. 

W wyniku zastosowanych środków w jednej z fabryk zadnia służby bhp powierzono osobie 

posiadającej wymagane kwalifikacje. W jednym z wielu szpitali zwiększono o 1 osobę obsadę komórki 

służby bhp. W wielu innych przedsiębiorstwach pracodawcy zobowiązali się nie obciążać pracowników 
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służby bhp dodatkowymi obowiązkami. W innym przypadku zapewniono bezpośrednie 

podporządkowanie pracownika służby bhp pracodawcy. U 12 pracodawców dokonano okresowej 

analizy stanu bhp w zakładzie.  

 

Wnioski 
 

Analiza dokonanych w czasie kontroli ustaleń wskazuje na potrzebę: 

 zwiększenia poziomu wiedzy pracodawców na temat zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy w zakładzie i wykorzystania do tych zadań służby bhp, 

 zwiększenia aktywności służb bhp w zakresie identyfikacji zagrożeń i ich eliminowania, 

 szukania skuteczniejszych rozwiązań które spowodują, że przeprowadzane okresowe analizy 

stanu bhp w zakładzie będą prowadzone rzetelnie, a wnioski z ich wypływające będą 

wprowadzane w życie.   

2. Eliminowanie zagrożeń w budownictwie 
 

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

 
Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów  

i zasad bhp w organizacji stanowisk pracy przez pracodawców i przedsiębiorców na budowach 

realizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kontrolą objęto budowy o różnej skali 

wielkości i rodzaju stosowanych technologii przy ich wykonywaniu.  

Przeprowadzono ogółem 269 kontroli u 243 przedsiębiorców. Liczba pracujących ogółem 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 3 409, w tym 2 788 zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w tym 170 kobiet i 20 młodocianych (spadek liczby młodocianych 

w stosunku do 2013 r.). 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 

 

 164 kontrole w 157 podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników; 

 95 kontroli w 90 podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników; 

 9 kontroli w 8 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników; 

 1 kontrola w 1 podmiocie zatrudniającym 250 i więcej pracowników. 

 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na 

terenie ogółem 168 budów, gdzie  liczba pracujących wynosiła ogółem 2 427, w tym 2 073 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 18 młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania 

zawodowego. 

 

W toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej powtarzającymi się 

nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach 

były: 

 

 Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia prac na wysokości, w tym: 

o brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości stwierdzono w 46,2% 

kontroli na 34 (46,6%) budowach, 

o brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków 

ochrony indywidualnej stwierdzono w 30,9% kontroli na 25 (41,0%) budowach u 49 

pracujących, 

o brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed upadkiem osób 

z wysokości stwierdzono w 23,4% kontroli na 17 (23,3%) budowach dla 26 

pracujących. 
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 Nieprawidłowości dotyczące użytkowania rusztowań budowlanych, w tym: 

o brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione stwierdzono 

w 47,9% kontroli na 48 (49,5%) budowach, 

o brak balustrad ochronnych stwierdzono w 37,4% kontroli na 41 (40,2%) budowach. 

 Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 

o brak badań lekarskich pracujących stwierdzono dla 124 pracujących w 18,2% kontroli 

na 40 (23,8%) budowach, 

o brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w przypadku 109 pracujących w 13,7% kontroli na 35 (20,8%) budowach. 

 Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 

o brak odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych 

stwierdzono w 18,7% kontroli na 34 (25,5%) budowach dla 38 pracujących, 

o brak zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego stwierdzono 

w 25,2% kontroli na 42 (28,6%) budowach. 

 

W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy 

wydali ogółem 1 519 decyzji nakazowych, w tym 1 194 decyzji ustnych i 302 decyzje na piśmie oraz 23 

decyzje wpisane do dziennika budowy. 

Wydano ogółem 137 decyzji wstrzymujących prace i 92 decyzje wstrzymania eksploatacji 

maszyn oraz 7 decyzji zakazujących wykonywania prac. Do innych prac skierowano 105 zatrudnionych 

w skutek wydania 55 decyzji skierowujących. Do pracodawców skierowano 37 wystąpień 

zawierających 55 wniosków dotyczących usunięcia uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu 

przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 122 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 141 050 zł., 

skierowano 9 wniosków do sądu, a wobec 8 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze. 

Ponadto do ZUS zostało skierowanych 6 wniosków o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki 

na ubezpieczenie wypadkowe, w związku z stwierdzeniem, w czasie dwóch kolejnych kontroli na 

budowach, rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Najczęściej wydawane decyzje nakazowe dotyczyły w szczególności: 

 

 Nieprawidłowości związanych z organizacją stanowisk i procesów pracy, w zakresie których 

wydano ogółem 542 decyzje, w tym 56 decyzji wstrzymania prac,  

 Nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, w zakresie 

których wydano ogółem 233 decyzje, w tym 46 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji, 

 Nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, w zakresie 

których wydano ogółem 158 decyzji, w tym 18 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji, 

 Nieprawidłowości dotyczących przygotowania do pracy (dotyczą: instruktażu stanowiskowego 

bhp, badań lekarskich, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i uprawnień 

kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych), w zakresie których wydano ogółem 135 

decyzji, które to dotyczyły ogółem 330 pracujących, 

 Braku lub niewłaściwie zabezpieczonych stanowisk pracy, przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych na wysokości – 75 wydanych decyzji, które to dotyczyły ogółem 414 

pracujących, w tym 32 decyzje wstrzymania,  

 Braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy – 68 

wydanych decyzji, w tym 2 decyzje wstrzymania, 

 Nieprawidłowości dotyczących braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na rusztowaniu 

– 120 wydanych decyzji, w tym 38 decyzji wstrzymania, 

 Braku zgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy na wysokości – 69 wydanych decyzji, 

w tym 8 decyzji wstrzymania, 

 Nieprawidłowości dotyczących prowadzenia robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego 

ich wykonywania – 48 wydanych decyzji, 

 Braku odbioru rusztowań – 38 wydanych decyzji.  
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W zależności od wielkości zakładu liczby zastosowanych środków prawnych kształtują się 

następująco:  

 

 do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 930 (61,2% ogółu wydanych) decyzji nakazowych,  

w tym 85 (62,0% ogółu) decyzji wstrzymania prac i 32 (58,2%) decyzje skierowania do innych 

prac 64 pracujących. Do pracodawców skierowano 32 wnioski dotyczące usunięcia uchybień 

i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 73 (59,8% 

ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 82 750 zł., skierowano 3 wnioski do 

sądu i wobec 5 sprawców zastosowano środki wychowawcze. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym zmalały: liczba decyzji skierowania do innych prac, ilość wystąpień do pracodawców 

i liczba zastosowanych środków wychowawczych. Na tym samym poziomie, w porównaniu 

z 2013 r. utrzymała się ilość wydanych ogółem decyzji.  

 

 od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 542 (35,7% ogółu wydanych) decyzje nakazowe, 

w tym 45 (32,8% ogółu) decyzji wstrzymania i 21 (38,2%) decyzji skierowania do innych prac 

39 pracujących. Do pracodawców skierowano 21 wniosków dotyczących usunięcia uchybień i 

nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 44 (36,0% 

ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 52 500 zł. skierowano 4 wnioski do 

sądu i wobec 3 sprawców zastosowano środek wychowawczy. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym wzrosła ilość decyzji  ogółem wydanych, w tym znacząco liczba decyzji skierowań do 

innych robót oraz liczba mandatów karnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała liczba 

zastosowanych środków wychowawczych, a na podobnym poziomie, w porównaniu z 2013 r. 

utrzymała się ilość wniosków do sądu. 

 

 od 50 do 249 zatrudnionych: wydano ogółem 44 (2,9% ogółu wydanych) decyzji 

nakazowych, w tym 7 (5,1% ogółu) decyzji wstrzymania i 2 (3,6%) decyzje skierowania do 

innych prac 2 pracujących. Do pracodawców skierowano 2 wnioski dotyczące usunięcia 

uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 

5 (4,1% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 5 800 zł. i skierowano 

2 wnioski do sądu. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco zmalała liczba decyzji ogółem 

wydanych, w tym decyzji wstrzymania  prac. Na tym samym poziomie, w porównaniu z 2013 r. 

utrzymała się ilość wystąpień kierowanych do pracodawców i ilość mandatów karnych. 

 

Największa ilość kontroli została przeprowadzona, podobnie jak w 2013 r., w podmiotach 

zatrudniających od 1 do 9 pracowników, gdzie wydano średnio 5,7 decyzji przypadających na jedną 

kontrolę, w tym ogółem 85 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji maszyn i 32 decyzje skierowań do 

innych prac dla 64 pracowników. 

Drugim, co do ilości kontrolowanych podmiotów były zakłady zatrudniające od 10 do 49 

pracowników, w których to na jedną kontrolę przypadało 5,7 decyzji, w tym ogółem 45 decyzji 

wstrzymania i 21 decyzji skierowań do innych prac dla 39 pracowników. 

W stosunku do 2013 r. znacznie wzrosła liczba wniosków o podwyższenie składki ZUS i liczba 

powiadomień prokuratury o popełnieniu przestępstwa, które to wskazują na powtarzające się 

bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia, powodowane przez: 

 

 brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości – 32 decyzje wstrzymania, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniu – 34 decyzje wstrzymania, 

 niewłaściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewodów elektrycznych 

zasilających urządzenia mechaniczne na placu budowy – 16 decyzji wstrzymania.  

 

Negatywnym przykładem były prace związane z rozbudową budynku sali gimnastycznej 

w jednej ze szkół, gdzie w wyniku kontroli inspektora pracy wydanych zostało ogółem 15 decyzji, w tym 

9 decyzji ustnych i dwóch nakazów na piśmie. Skierowano dwóch pracowników zatrudnionych przy 

pracach na wysokości do innych robót, w związku z brakiem wyposażenia ich w środki ochrony 
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indywidualnej i brakiem orzeczenia lekarskiego o zdolności  do pracy na wysokości oraz wstrzymano 

eksploatację dwóch elektronarzędzi, które były bez ochrony przeciwporażeniowej. 

Inne nieprawidłowości dotyczyły zastosowania uszkodzonych kabli elektrycznych przedłużaczy, 

stosowania windy towarowej WBT-5/600 bez aktualnej decyzji organu dozoru technicznego. 

Pracodawca został ukarany mandatem w wysokości 1 500 zł. 

 

 
 

Uszkodzone kable przedłużaczy elektrycznych bez izolacji oponowej 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że przyczyny naruszeń przepisów i zasad bhp w kontrolowanych 

podmiotach gospodarczych leżały po stronie: 

 

 pracowników nadzoru technicznego, w tym kierownika budowy i kierowników robót  którzy 

wykazują brak skutecznego egzekwowania obowiązku przestrzegania przepisów i zasad 

bhp w organizacji stanowisk i procesów pracy, w szczególności przy prowadzonych pracach 

niebezpiecznych, 

 pracodawców i przedsiębiorców w małych podmiotach gospodarczych, którzy nie mają 

pełnej świadomości zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów 

bhp, w szczególności gdy w okresie prowadzonej działalności nie odnotowano wypadku 

przy pracy, 

 pracowników produkcyjnych, którzy nie angażują się w sprawy bhp i lekceważą zagrożenia, 

w szczególności przy pracach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, to: 

 

 pozyskiwanie w drodze przetargów, najtańszych wykonawców robót budowlanych, którzy 

nie posiadają odpowiednich środków finansowych dla organizowania bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy, w tym kompletnych urządzeń do pracy na wysokości, 

 brak dbałości pracujących w zakresie przestrzegania przepisów bhp, w tym godzenie się na 

wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez zapewnionych odpowiednich 

zabezpieczeń na stanowiskach pracy i bagatelizowanie zagrożeń przy prowadzeniu prac na 

wysokości, 

 brak inwestowania pracodawców w nowy sprzęt i urządzenia techniczne do pracy na 

budowie, w szczególności stosowane niekompletnych rusztowań stojących i niewłaściwych 

zabezpieczeń do prac na wysokości. 
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Zdaniem pracodawców przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, to: 

 

 utrzymująca się nieuczciwa konkurencja na rynku budowlanym i w skrajnych przypadkach tzw. 

„walka o przetrwanie”, które to prowadzą do minimalizowania kosztów utrzymania firmy, 

 utrzymywanie firmy na granicy opłacalności, w celu przetrwania, bez ponoszenia dodatkowych 

nakładów finansowych, 

 wysokie koszty prowadzenia działalności, w tym koszty związane z zatrudnianiem 

pracowników, 

 pogłębiające się trudności finansowe małych pracodawców, powodowane wykonywaniem 

robót budowlanych na granicy opłacalności. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

 

Z ogółu wydanych 1 519 decyzji stwierdzono wykonanie 1 432, co stanowiło 94,2% ogółu, 

doprowadzając do poprawy warunków pracy dla 6 678 pracowników. Efekty związane z realizacją 

decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości i poprawy warunków pracy 

związanych z: 

  prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie (93,5% wykonania 232 decyzji 

wydanych), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 129 pracowników, 

 eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (95,5% wykonania 158 decyzji wydanych), 

co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 478 pracowników,  

 przygotowaniem do pracy (88,1% wykonania 135 decyzji wydanych), w szczególności 

dotyczących braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń bhp pracowników (91,6% 

wykonania 36 decyzji wydanych), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 126 

pracowników, 

 brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami ochronnymi rusztowań budowlanych (95,8% 

wykonania 96 decyzji), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 404 pracowników, 

 niezgodnymi z przepisami dojściami do stanowisk pracy (95,6% wykonania 69 decyzji), 

co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 344 pracowników, 

 brakiem lub nieużywaniem przez pracowników środków ochrony indywidualnej głowy (99% 

wykonania 56 decyzji), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 186 pracowników, 

 brakiem odbioru rusztowań (97,3% wykonania 38 decyzji), co przyczyniło się do poprawy 

warunków pracy dla 160 pracowników, 

 brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem miejsc niebezpiecznych  (96,9% wykonania 

33 decyzji), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 205 pracowników. 

 

Natychmiastowo widocznymi efektami działań inspektora pracy była realizacja  1 194 decyzji 

ustnych (78,6% ogółu wydanych), która to prowadziła do natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa 

pracowników na stanowiskach pracy na realizowanych budowach. 

W przypadku stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących inspektorzy 

pracy wydawali decyzje wstrzymania robót lub skierowania pracujących do innych prac. 

Realizacja wszystkich decyzji wydanych przez inspektorów pracy przyczyniła się do poprawy 

bezpieczeństwa pracy dla 6 678 pracowników zatrudnionych na kontrolowanych budowach. 

    

Porównanie z wynikami kontroli z roku poprzedniego 

 

Z danych statystycznych wynika, że w stosunku do roku 2013 wzrosła o 8,8% liczba ogółem 

decyzji wydanych (w przeliczeniu na 1 kontrolę) oraz liczba wniosków do ZUS o podwyższenie składki 

o 200% i liczba powiadomień prokuratury o popełnieniu przestępstwa w związku z kontrolami o 100%. 
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Wzrost liczby nieprawidłowości w porównaniu do 2013 r. stwierdzono w zakresie: 

 

 zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach zewnętrznych itp. przed możliwością 

wpadnięcia do nich o 8,4%, 

 balustrad ochronnych na rusztowaniu przy pomostach roboczych o 8,4%. 

 

Na zbliżonym poziomie utrzymała się liczba nieprawidłowości regulowanych nakazowo w roku 2013 

i 2014 w zakresie: 

 

 zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego tj. ok. 39% w ilości kontroli, 

 ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem mechanicznym tj. ok. 46% w ilości kontroli, 

 wypełnienia pomostami powierzchni roboczych rusztowania tj. ok. 36% w ilości kontroli 

 pionów komunikacyjnych na rusztowaniu tj. ok. 27% w ilości kontroli, 

 zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek 

schodowych tj. ok. 41% w ilości kontroli. 

 

Na zbliżonym poziomie utrzymała się ilość nałożonych mandatów karnych i ilość stwierdzonych 

wykroczeń przeciwko prawom pracownika w kolejnych latach kalendarzowych. 

 
Podsumowanie 

 

Powtarzające się na kontrolowanych budowach nieprawidłowości związane były przede 

wszystkim z działalnością małych zakładów, które stanowią najliczniejszą grupę podwykonawców, 

zatrudnianych przez generalnego wykonawcę, który wygrał przetarg. 

 

Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 
 

Przeprowadzono ogółem 73 kontrole u 60 przedsiębiorców. Liczba pracujących ogółem 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 1 612. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 1 459 pracowników, w tym 285 kobiet. 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na 

terenie ogółem 41 budów (robót drogowych), na których u kontrolowanych pracodawców 

i przedsiębiorców liczba pracujących wynosiła ogółem 574 osoby, w tym 487 zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę. 

 

W toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami 

w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach były: 

 

 nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed 

upadkiem osób z wysokości, co stwierdzono w 46,1% kontroli na 11 budowach dla 38 

pracujących, 

 brak zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego, co stwierdzono 

w 38,2% kontroli na 35 budowach dla 76 pracujących, 

 nieprawidłowości w wyposażeniu pracujących w środki ochrony indywidualnej, 

co stwierdzono w 34,2% kontroli na 41 budowach u 73 pracujących, 

 nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń 

elektrycznych (w tym zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym), co stwierdzono 

w 33,3% liczby kontroli na 16 budowach,  

 nieprawidłowości w zakresie zejścia (wejścia) do wykopu, co stwierdzono w 29,4% liczby 

kontroli na 14 budowach.  
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W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy 

wydali ogółem 253 decyzje nakazowe, w tym 212 decyzji ustnych i 41 decyzji na piśm ie. Wydano 

ogółem 14 decyzji wstrzymujących i 9 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. Do innych prac 

skierowano 19 zatrudnionych, w 19 decyzjach. Do pracodawców skierowano 5 wystąpień 

zawierających 6 wniosków dotyczących usunięcia uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu 

przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 19 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 22 100 zł., 

skierowano 1 wniosek do sądu, a wobec 6 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.   

 

Wśród kontrolowanych dominowały kilkuosobowe mikroprzedsiębiorstwa oraz małe zakłady 

o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, gdzie liczby zastosowanych środków prawnych przedstawiają się 

następująco: 

 

 do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 156 (61,7% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

w tym 6 decyzji wstrzymania prac i 11 skierowań do innych prac 11 pracujących. 

Do pracodawców skierowano 6 (75% ogółu wydanych) wystąpień w zakresie przestrzegania 

przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 11 sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 

11 900 zł., skierowano 1 wniosek do sądu i wobec 2 sprawców zastosowano środki 

wychowawcze, 

 

 od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 75 (29,6% ogółu wydanych) decyzji 

nakazowych, w tym 7 decyzji wstrzymania prac i 5 skierowań do innych prac 5 pracujących. 

Do pracodawców skierowano 2 wystąpienia w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. 

Ukarano mandatami 7 sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 9 200 zł.   

 

Wobec winnych naruszeń przepisów i zasad bhp tj. wykroczeń z art. 283 § 1 kodeksu pracy 

inspektorzy:  

 

 skierowali do sądu 1 wniosek o wymierzenie kary grzywny, 

 nałożyli 19 mandatów karnych za 39 ogółem wykroczeń przeciwko prawom pracownika na 

łączną kwotę 22 100 zł, 

 wobec 6 sprawców wykroczeń zastosowali środki wychowawcze.  

 

Najczęściej występujące wykroczenia w kontrolowanych podmiotach gospodarczych dotyczyły: 

 

 organizacji stanowisk i procesów pracy – 15 wykroczeń u 7 pracodawców i 8 kierowników, 

 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi – 13 wykroczeń u 6 pracodawców 

i 6 kierowników, 

 przygotowania do pracy – 12 wykroczeń u 7 pracodawców i 3 kierowników. 

 

Przykład 

 

Na budowie linii tramwajowej o długości ok. 9,0 km z przebudową układu drogowego 

przeprowadzono w ciągu roku kalendarzowego kilkanaście kontroli podmiotów gospodarczych, 

w tym związku z anonimową skargą i w związku z zaistniałym wypadkiem ciężkim przy pracy. 

W wyniku kontroli rutynowych wydane zostały ogółem 24 decyzje nakazowe, w tym 4 decyzje 

dotyczyły wstrzymania prac ziemnych i transportowych prowadzonych w sąsiedztwie czynnych 

napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz prac betonowych i spawalniczych wykonywanych bez 

zastosowania środków ochrony indywidualnej, a 2 decyzje dotyczyły skierowania 2 pracowników do 

innych prac. Czterech sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami w kwocie łącznej 4 200 zł. 

Natomiast w wyniku 2 kontroli przeprowadzonych w związku z badanym wypadkiem przy pracy, 

inspektor pracy wydał 7 decyzji ustnych z rygorem natychmiastowej ich wykonalności, 

a wobec winnych wykroczeń zastosował dwa mandaty karne w łącznej kwocie 3 500 zł.  
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Deski doka H20 ułożone skośnie przy barierkach, niezgodnie z projektem  

i czoło betonowej płyty ze sklejką, deską doka H20 i barierką ochronną 

 

Z ogółu wydanych 253 decyzji nakazowych stwierdzono wykonanie 237, co stanowi 93,6% 

i przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 944 pracowników nimi objętych. 

  

Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości 

związanych z: 

 

 prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie (96,0% wykonania 25 decyzji 

wydanych), 

 narażeniem i zagrożeniami czynnikami szkodliwymi (96,5% wykonania 29 decyzji wydanych) 

 brakiem zabezpieczenia lub niewłaściwego oznakowania strefy i miejsc niebezpiecznych 

(100% wykonania 21 decyzji wydanych), 

 przygotowaniem do pracy (85,1% wykonania 27 decyzji wydanych), w szczególności 

dotyczących braku lub niewłaściwie przeprowadzonego szkolenia pracowników 

(91,6% wykonania 12 decyzji) 

 

Porównanie z wynikami kontroli z roku poprzedniego. 

 

Z danych statystycznych (w przeliczeniu na 1 kontrolę) wynika, że liczba ujawnionych 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp, które regulowano nakazowo 

w 2014 r. w porównaniu z 2013 r. nadal utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak liczba 

decyzji wstrzymujących. Nieznacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2013 ilość decyzji wstrzymania 

eksploatacji maszyn tj. około 1,9%. 

Porównywalna z rokiem ubiegłym jest liczba nałożonych mandatów w przeliczeniu na jedną 

kontrolę. Ustalenia inspektorów pracy wykazały, że  wykonawcy prac związanych z budową 

i remontem dróg, podobnie jak w latach ubiegłych nadal dopuszczają się naruszeń przepisów i zasad 

bhp w organizacji stanowisk i procesów pracy. 
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Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
 

Zakres zrealizowanego zadania 

 

W ramach realizacji kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

i przemysłowych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 25 kontroli u 15 

pracodawców, zatrudniających ogółem 83 osób, w tym 62 w ramach stosunku pracy. 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 

 

 11 (44% ogółu kontrolowanych podmiotów) kontroli w podmiotach zatrudniających od 1 do 

9 pracowników, 

 10 (40%) kontroli w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 4 (16%) kontroli w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 

Prace wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli związane były z rozbiórką i usuwaniem 

płyt falistych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz płaskich płyt balkonowych. 

Dziewięć zakładów prowadziło w miarę ciągłą, specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest. Pozostałych sześć firm tylko sporadycznie zajmowało się usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest. Dla ich pracowników tego rodzaju prace miały charakter dorywczy 

i przypadkowy. 

 

Dane dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości 

 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp zaliczono: 

 

 Brak lub niewłaściwy stan środków ochrony indywidualnej. 

 Brak lub niewłaściwie opracowany plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 Brak wygrodzenia terenu oraz tablic: „Uwaga zagrożenie azbestem”. 

 Utrzymywanie w niewłaściwym stanie usuwanych elementów azbestowych oraz składowanych 

na paletach. 

 Prace wykonywane na wysokości bez zabezpieczeń. 

 Brak oceny ryzyka zawodowego lub informacji o zagrożeniach. 

 Niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych. 

 Niezgodnie w wymogami pakowanie i oznakowanie odpadów zawierających azbest. 

 Niestosowanie przez pracodawców odkurzacza z filtrem Hepa lub brak czyszczenia na mokro 

pozostałości i pyłów z terenu prowadzonych prac oraz odzieży i środków ochrony 

indywidualnej. 

 

Prowadzone kontrole ujawniły, że w grupie sześciu firm jedynie sporadycznie zajmujących się 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest ujawniono największą liczbę nieprawidłowości.  

Znaczącą ilość nieprawidłowości odnotowano również w grupie zakładów o długim stażu 

i doświadczeniu, zaliczanych do zakładów o najniższym zatrudnieniu jak i w zakładach zatrudniających 

od 10 do 50 pracowników. W firmie zatrudniającej powyżej 50 pracowników stwierdzono jedynie dwie 

nieprawidłowości. 
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Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych 

 

Inspektorzy pracy wydali 55 decyzji i 5 wniosków w celu likwidacji stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień oraz uzyskania w kontrolowanych zakładach efektów w postaci poprawy 

warunków i bezpieczeństwa pracy, w tym 14 decyzji na piśmie i 41 decyzji ustnych. 

Podczas kontroli wydano cztery decyzje wstrzymujące prowadzenie prac, a dotyczyły one 

nieprawidłowości związanych z niezabezpieczeniem pracowników wykonujących prace związane 

z demontażem płyt zawierających azbest w środki chroniące przed upadkiem z wysokości, a także  

stosowania niewłaściwych środków ochrony zbiorowej. Ponadto skierowano podczas dwóch kontroli 

pracowników do innych robót ze względu na niestosowanie środków ochrony dróg oddechowych oraz  

kombinezonów ochronnych.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń przepisów w ocenie pracodawców można zaliczyć:  

 

 niedostateczną znajomość obowiązujących uregulowań prawnych, 

 względy ekonomiczne wynikające ze sporadyczności zleceń, co powoduje „nieopłacalność” 

inwestowania zarówno w wyposażenie techniczne, jak i ochronne, 

 duże tempo prac, 

 pracochłonność i stopień skomplikowania procedur związanych z prowadzonymi pracami, 

 przekonanie wykonawców prac, że narażenie na azbest przy tego typu pracach jest małe, 

 brak widocznych następstw narażenia na pył azbestowy. 

 

Przyczyny nieprawidłowości wg inspektorów pracy to: 

 

 dopuszczanie do pracy związanej z narażeniem na pyły azbestu pracowników 

niewyposażonych w odpowiednie środki ochrony, 

 lekceważenie zagrożenia, 

 brak prowadzenia konsultacji pracodawców z pracownikami w zakresie problemów dot. oceny 

ryzyka zawodowego i planu działania,  

 świadome lekceważenie zagrożenia przez pracodawców, osoby nadzorujące prace oraz 

pracowników,  

 próby ominięcia kontroli ze strony PIP, poprzez brak zgłoszenia lub zbyt późne zgłoszenie 

zamiaru podjęcia prac w kontakcie z azbestem,  

 akceptacja przez pracowników złych warunków pracy, często z obawy o jej utratę lub lęku 

przed innymi konsekwencjami i sankcjami ze strony pracodawcy, 

 lekceważenie przez samych pracowników przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

Uzyskane efekty 

  

Już w czasie prowadzonych kontroli wykonano 41 decyzji ustnych, zatem usunięto około 75% 

stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do dnia 31.12.2014 r. 

wykonano łącznie ponad 90% wszystkich wydanych decyzji i zrealizowano ponad 80% wniosków 

w wystąpieniach. 
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Działania kontrolne w ramach realizacji tematu „Roboty wykonywane 

w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym) 

 
Charakterystyka zgłoszonych zagrożeń o charakterze publicznym 

 

Przeprowadzono 8 kontroli u 8 przedsiębiorców. Czynności kontrolne prowadzono 

w podmiotach prowadzących różną działalność gospodarczą tj. należących do przetwórstwa 

przemysłowego, budownictwa, handlu i napraw oraz administracji publicznej i obrony narodowej. 

Najwięcej z nich przeprowadzono w zakładach sektora prywatnego (7 kontroli) i 1 kontrolę w zakładzie 

należącym do sektorze publicznego. W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 88 

pracowników, w tym 36 kobiet.  

 

W ramach realizacji tematu regulowano nieprawidłowości związane z: 

 

 niewłaściwym opracowaniem wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 brakiem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,  

 brakiem oznakowania drogi ewakuacyjnej i strefy niebezpiecznej,  

 złym stanem technicznym konstrukcji budynku,  

 brakiem znaków bezpieczeństwa,  

 niewłaściwym sposobem magazynowania substancji niebezpiecznych.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

W ocenie inspektora pracy przyczyny naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa pracownika 

wynikały z braku odpowiedzialności pracodawców i przedsiębiorców, osób kierujących pracą oraz osób 

trzecich. Odpowiedzialność w zakresie dostępu do miejsc wykonywanych robót, w tym do miejsc 

niewłaściwego magazynowania substancji niebezpiecznych oraz braku świadomości o zakresie 

obowiązków i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa. Przyczyny podawane przez 

pracodawców to ograniczona kwota środków pieniężnych na realizację zadania, a przez osoby 

kierujące innymi pracownikami – krótki termin realizacji zadania. 

 

Zastosowane środki prawne 

 

 Ogółem podczas realizacji tematu w 8 podmiotach w 2014 r. wydano 11 decyzji i 1 wniosek. 

Decyzje dotyczyły 27 pracowników, a wniosek 2 pracowników.  Inspektorzy pracy w ramach 

przeprowadzonych kontroli nałożyli 3 mandaty za wykroczenia w łącznej kwocie grzywien 3 500 zł. 

zastosowali 1 środek wychowawczy. Ukarano mandatami 2 osoby kierujące pracą innych osób 

u pracodawcy w łącznej kwocie 2 500 zł. i 1 pracodawcę mandatem w wysokości 1 000 zł. 

Wystosowano 1 pouczenie do pracodawcy. 

 

Dane z działalności kontrolnych W 2013 roku W 2014 roku 

Ilość kontroli  14 8 

Ilość pracujących w trakcie kontroli 111 27 

Liczba wydanych 

środków prawnych 

Decyzje  30 11 

Wnioski 2 1 

Zastosowane 

sankcje 

Liczba i suma mandatów karnych 3 / 3 700 zł. 2 / 3 500 zł. 

Liczba środków wychowawczych 2 1 
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Podjęte działania prewencyjne 

 

W zakresie eliminacji zagrożeń publicznych podjęto współpracę z organami stojącymi na 

straży przestrzegania prawa. O wynikach kontroli powiadomiono inspektora nadzoru budowlanego 

(2 pisma) i inspektorat ochrony środowiska (1 pismo).  

W trakcie kontroli w 2014 r. inspektorzy pracy udzielili 21 porad prawnych, 83 porady 

techniczne i 4 dotyczące legalności zatrudnienia. Przeprowadzono działania poprzez programy 

informacyjno-prewencyjne w zakresie podnoszenia świadomości pracodawców i przedsiębiorców 

w zakresie ciążących  na nich obowiązkach, w tym zagrożeń dla osób trzecich, które powstają  przy 

prowadzonych pracach remontowych w istniejącej zabudowie miejskiej, zagrożeniach  substancjami 

chemicznymi oraz o konieczności zabezpieczania miejsc ogólnie dostępnych przed upadkiem 

z wysokości. 

 

Dane z działalności prewencyjnej w trakcie kontroli W 2013 roku W 2014 roku 

Porady 

prawne 41 21 

techniczne 167 83 

dotyczące legalności zatrudnienia 6 4 

Powiadomienie 

o wynikach kontroli 

inspektora nadzoru budowlanego 2 2 

inspektoratu ochrony środowiska - 1 

Współpraca z policją i inspektorem nadzoru budowlanego 1 - 

 

Uzyskane efekty 

 

Wydane środki prawne w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych oraz współdziałanie  

z organami nadzoru przyniosły efekty w postaci usunięcia stwierdzonych zagrożeń publicznych oraz 

poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wykonujących prace. Przeprowadzone kontrole 

sprawdzające oraz pisemne odpowiedzi kontrolowanych podmiotów potwierdziły wykonanie wydanych 

środków, np. na budowie firma wykonawcza zaktualizowała plan BIOZ i ustaliła zasady kontroli 

przebiegu procesu budowlanego prowadzonego na terenie czynnego zakładu. Opracowała także 

zasady ruchu na drodze wewnętrznej użytkowanej przez firmę budowlaną i osoby trzecie. Wykonano  

w trakcie kontroli decyzje ustne wydane przez inspektora pracy. Podczas wykonywania prac 

montażowych reklamy świetlnej oznakowano strefy niebezpieczne w zakresie wymaganych uprawnień 

i montażu rusztowania przy wykonywania prac elewacyjnych budynku handlowego w Bydgoszczy, 

pawilonu handlowego w Żninie i podczas wykonywania prac remontowych zamieszkałej kamienicy 

w Bydgoszczy.  

W wyniku działań długofalowych zanotowano w 2014 r. w stosunku do 2013 r., zmniejszenie 

ilości zgłoszeń o zagrożeniach w miejscach ogólnie dostępnych z 14 do 8 przypadków i odpowiednio 

mniej wydanych środków prawnych oraz zastosowanych sankcji wobec sprawców wykroczeń. 

 

Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących 

 

Zakres realizowanego zadania 

 

 Celem prowadzonych kontroli było natychmiastowe likwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego. Wyznacznikiem prowadzenia krótkich kontroli była merytorycznie 

uzasadniona konkretna sytuacja wymagająca natychmiastowego zastosowania środków prawnych 

w celu likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. 

 Przeprowadzono ogółem 91 kontroli, w tym 63 kontrole krótkie  u 59 przedsiębiorców 

i 28 zarejestrowanych kontroli sprawdzających. Liczba pracujących ogółem w kontrolowanych 
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podmiotach gospodarczych wynosiła 549 osób. W ramach stosunku pracy zatrudnione były 493 osoby, 

w tym 77 kobiet i 4 młodocianych. 

Z ogólnej liczby 63 krótkich kontroli w budownictwie wszystkie przeprowadzono w sektorze 

prywatnym. Analiza przedmiotowych dokumentacji wykazała, że w ogółem 37 krótkich kontrolach 

inspektorzy pracy wydawali wyłącznie decyzje ustne. 

 

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w toku krótkich kontroli, regulowane decyzjami nakazowymi 

związane były głównie z: 

 

 organizacją stanowisk i procesów pracy, gdzie wydano ogółem 70 decyzji, w szczególności 32 

decyzje dotyczące braku lub niewłaściwych zabezpieczeń stanowisk pracy, w tym 30 decyzji 

dotyczących wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości i 25 decyzji 

w zakresie nieprawidłowości związanych z prowadzeniem procesów technologicznych 

w budownictwie, w tym 8 decyzji dotyczących braku odbioru rusztowań,  

 

 narażeniem i zagrożeniem czynnikami szkodliwymi, gdzie wydano ogółem 43 decyzje, 

w szczególności 23 decyzje związane z nieużywaniem przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej i 18 decyzji dotyczących braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej,  

 

 eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, gdzie wydano ogółem 33 decyzje, 

w szczególności 21 decyzji dotyczących braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na 

rusztowaniach, 

 

 eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, gdzie wydano ogółem 16 decyzji.  

 

 
 

Przykłady niestosowania środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości 
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Likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących na budowach 

potwierdzili inspektorzy pracy w toku przeprowadzonych kontroli sprawdzających, gdzie między innymi 

nie stwierdzano braku lub niewłaściwych zabezpieczeń stanowisk pracy, w tym przy pracach na 

wysokości, jak również nie stwierdzano nieprawidłowości związanych z narażeniem i zagrożeniami 

czynnikami szkodliwymi. Większość zarejestrowanych kontroli sprawdzających (17 kontroli) 

zakończono bez stosowania środków prawnych. Wszystkie kontrole sprawdzające były zakończone 

bez stosowania sankcji wobec pracodawców lub osób działających w ich imieniu. W wyniku 

powyższych kontroli wydanych zostało ogółem 26 decyzji nakazowych, w tym 10 decyzji na piśmie.  

 
Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości zdaniem inspektorów pracy to: 

 

 zatrudnianie w  drodze przetargów wykonawców robót budowlanych, bez weryfikacji ich 

możliwości technicznych dla realizacji zlecanych im prac niebezpiecznych pod względem bhp, 

 brak skutecznego egzekwowania przez pracodawców i nadzór techniczny przepisów bhp 

w organizacji stanowisk pracy, w szczególności przy pracach krótkotrwałych, 

 powierzanie osobom fizycznym wykonawstwa prac niebezpiecznych, w szczególności prac na 

wysokości, na podstawie zawieranej z nimi umowy cywilnoprawnej, z przeświadczeniem 

o pełnej ich osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp,  

 lekceważenie zagrożeń  jakie stwarzają  prace niebezpieczne prowadzone na otwartej 

przestrzeni, które w przeszłości nie spowodowały zaistnienia wypadku przy pracy, 

 brak dbałości pracodawców (połączonej z ich niewiedzą) w zakresie bezpiecznej organizacji 

stanowisk na wysokości, w szczególności z zastosowaniem zdekompletowanych rusztowań 

warszawskich, 

 lekceważenie zagrożeń przez pracujących, dla których bezpieczeństwo pracy ma znaczenie 

drugorzędne.  

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości zdaniem pracodawców to: 

 

 nieuczciwa konkurencja na rynku budowlanym, która doprowadza do minimalizowania kosztów 

wykonawstwa robót budowlanych (przetargi publiczne), 

 brak zagwarantowanych środków finansowych adekwatnych do rodzaju i stopnia 

skomplikowania wykonywanych robót budowlanych,  

 pogłębiające się trudności finansowe pracodawców i przedsiębiorców powodowane 

podejmowaniem się wykonawstwa robót budowlanych na granicy opłacalności, 

 zwiększone koszty i czasochłonność prac prowadzonych przy całkowitym zachowaniu 

przepisów bhp, 

 wysokie koszty zatrudniania pracowników. 

 

Dane liczbowe zastosowanych środków prawnych 

 

 W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku krótkich kontroli, inspektorzy 

pracy wydali ogółem 200 decyzji nakazowych, w tym 128 decyzji ustnych, 55 decyzji na piśmie, 

a 17 decyzji wpisanych zostało  do dziennika budowy. Wydano ogółem 64 decyzje wstrzymujące prace 

i 16 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. Do innych prac skierowano 30 zatrudnionych, 

w 15 decyzjach.   

Ukarano mandatami 52 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 57 800 zł i wobec 6 sprawców 

wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.   

Do ZUS zostały skierowane 2 wnioski o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki 

na ubezpieczenie wypadkowe, w związku ze stwierdzeniem w czasie dwóch kolejnych kontroli 

na budowach rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Pracownicy podczas pracy na dachu o pochyleniu 50% na wysokości ok. 8,0 m nad terenem,  

bez zapewnionego zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

 

Najczęściej występujące wykroczenia w kontrolowanych podmiotach gospodarczych dotyczyły: 

 

 braku lub niewłaściwych zabezpieczeń stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych – 26 wykroczeń u 15 pracodawców, 3 osób działających w imieniu 

pracodawcy i 7 kierowników, 

 braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na rusztowaniach – 16 wykroczeń 

u 10 pracodawców i 4 kierowników, 

 braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej tj. sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości – 7 wykroczeń u 6 pracodawców, 

 nieprawidłowości związanych z prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie –

6 wykroczeń u 3 pracodawców, 1 przedsiębiorcy i 2 kierowników, 

 braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń technicznych –

5 wykroczeń u 3 pracodawców i 1 przedsiębiorcy, 

 braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej – 5 wykroczeń 

u 4 pracodawców. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

 

W wyniku krótkich kontroli w budownictwie wydano ogółem 200 decyzji, w tym stwierdzono 

wykonanie 171 decyzji, co stanowi 85,5% ogółu wydanych. 

Przeprowadzone kontrole sprawdzające potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących (brak decyzji wstrzymujących i skierowujących) i ponadto stwierdzono 

wykonanie 43 decyzji na piśmie wydanych w wyniku krótkich kontroli. 
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Widocznymi natychmiastowo efektami działań inspektora pracy była  realizacja decyzji ustnych 

i decyzji wpisanych do dziennika budowy, których to przeważająca ilość (72,5% ogółu wydanych) 

prowadziła do likwidacji bezpośrednich zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa pracowników 

na kontrolowanych stanowiskach pracy. 

Realizacja decyzji nakazowych wydanych przez inspektorów pracy przyczyniła się do poprawy 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 548 pracowników, w związku z przeprowadzonymi krótkimi 

kontrolami na budowach. 

 

Podsumowanie 

 

Ustalenia inspektorów pracy dokonywane w toku krótkich kontroli pozwalają na stwierdzenie, 

że nadal największy odsetek nieprawidłowości dotyczył zagrożeń związanych z organizacją stanowisk 

i procesów pracy.  

W porównaniu z 2013 r. wzrosła ilość stwierdzonych zagrożeń powodowanych narażeniem 

pracujących na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia i eksploatacją niesprawnych maszyn 

i urządzeń technicznych. 

Głównym problemem są najprawdopodobniej oferowane ceny za usługi budowlane i szukanie 

oszczędności, a tym samym brak dbałości pracodawców i przedsiębiorców w zapewnianiu 

bezpiecznych warunków pracy. Źródłem problemów są najczęściej niskie dochody firm budowlanych 

i chęć ich utrzymania się na rynku bez względu na konsekwencje. 

Skuteczność krótkich kontroli w budownictwie potwierdza natychmiastowa likwidacja 

bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących. Nie zawsze kontrole dają trwałe rezultaty, 

na co wskazują chociażby skierowane do ZUS wnioski o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe w dwóch kontrolowanych zakładach.  

 

Wnioski 

 

Licznie stwierdzane nieprawidłowości w toku przeprowadzonych kontroli są często związane 

z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla budownictwa (krótki okres realizacji zlecanych prac 

budowlanych, bez względu na warunki atmosferyczne i szukanie oszczędności w kosztach 

realizowanych prac budowlanych). 

 

3. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy 

w zakładach nowo powstałych  
 

 

Celem prowadzonych kontroli sprawdzających  było: 

 

 sprawdzenie wykonania wydanych w wyniku kontroli w 2013 r. środków prawnych (decyzji, 

wystąpień, poleceń), 

 sprawdzenie czy podmioty usunęły ujawnione uchybienia w toku kontroli w 2013 r., 

do czego zobowiązały się w oświadczeniach odebranych przez inspektorów pracy, 

 sprawdzenie czy w kontrolowanych podmiotach nie doszło do nowych naruszeń przepisów; 

 zebranie informacji o wypadkach przy pracy, które wydarzyły się od czasu poprzedniej kontroli. 
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Przeprowadzono 19 kontroli w zakładach o strukturze: 

 

 zatrudnienie: 152 osoby w tym umowy pracę 78%, umowy cywilno-prawne 16%, kobiety 29%, 

młodociani 6% 

 wielkość zakładu: do 9 pracowników 84%, od 9 do 49 pracowników 16%, 

 branża: handel 37%, ślusarstwo i krawiectwo po 11%, pozostałe 5% i mniej. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli: 

 

 w sześciu skontrolowanych zakładach (32%) nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 

 w jednym zakładzie stwierdzono niewykonanie wszystkich wydanych po pierwszej kontroli 

środków prawnych tj. 3 decyzji oraz 2 zaleceń, co spowodowało konieczność wydania 

upomnienia oraz zastosowania środka karnego w postaci mandatu, 

 w jednym z pięciu zakładów, w których odebrano oświadczenia stwierdzono niewykonanie 

4 nieprawidłowości, których usunięcie zadeklarowano, 

 tylko w jednym ze skontrolowanych zakładów stwierdzono eksploatację maszyn bez 

wymaganych zabezpieczeń, 

 nadal występują nieprawidłowości proceduralne takie jak brak instrukcji bhp, brak oceny ryzyka 

zawodowego, brak programów szkolenia z zakresu bhp. 

 

Niewielki odsetek niewykonanych środków prawnych oraz nieusuniętych nieprawidłowości 

świadczy o skuteczności działań inspektorów podczas kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Stwierdzone naruszenia przepisów prawa najczęściej wynikają z nowego stanu faktycznego 

powstałego po poprzedniej kontroli, na przykład upływ terminu badań i pomiarów czynników 

szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. 

Poza jednym przypadkiem, kiedy decyzji i zaleceń inspektora pracy nie wykonano z powodu 

ich zbagatelizowania przez pracodawcę. Stwierdzone nieprawidłowości wystąpiły z powodu rozwoju 

zakładu, a co się z tym wiąże, jego wyposażania w nowe maszyny i urządzenia, które ze względów 

finansowych są nabywane, jako używane, bez dokonania oceny czy spełniają wymagania minimalne. 

Naruszenia proceduralne wynikają głównie z tego, że nowopowstałe zakłady to zakłady małe, 

niezatrudniające na podstawie stosunku pracy pracowników służby bhp oraz pracowników kadrowych,  

co powoduje, że osoby z zewnątrz nie zawsze właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków. 

Mimo wzrostu świadomości pracodawców, najczęściej ze względu na brak czasu 

spowodowany koniecznością zabiegania o utrzymanie zakładu na trudnym rynku gospodarczym oraz 

koniecznością zapewnienia przestrzegania przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 

przepisów skarbowych nie są w stanie dostatecznie zadbać o przestrzeganie przepisów z zakresu 

prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pomimo opisanych wyżej trudności, w kontrolowanych zakładach miał miejsce tylko jeden lekki 

wypadek przy pracy. Przyczyną, którego było nieprzestrzeganie przez pracownika instrukcji bhp przy 

obsłudze wtryskarki i doznanie urazu dłoni. 

 

Podjęte działania mające na celu wdrożenie lub przymuszenie do 

przestrzegania przepisów prawa pracy 
 

W związku z niewykonaniem 3 decyzji inspektora pracy wydano 1 upomnienie mające na celu 

przymuszenie pracodawcy do wykonania decyzji. 
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Nie stosowano postępowań egzekucyjnych, zawiadomienia prokuratury, pism ostrzegawczych, 

informacyjnych, spotkań, narad itp. Wobec osób nieprzestrzegających przepisów prawa: 

 

 Zastosowano 2 środki wychowawcze w postaci ostrzeżeń, 

 Nałożono 1 mandat karny na kwotę 1 000 zł, 

 W jednym przypadku skierowano zawiadomienie do Urzędu Dozoru Technicznego 

o użytkowaniu dwóch zbiorników ciśnieniowych bez decyzji UDT zezwalających na ich 

eksploatację. 

 

Uzyskane efekty 
 

Do dnia 31-12-2014 r. poinformowano inspektorów pracy o wykonaniu: 

 

 91% z 34 wydanych decyzji nakazowych, w tym wszystkich decyzji, wstrzymania eksploatacji 

maszyn oraz z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 

 38% z 8 wniosków zawartych w wystąpieniach. 

 

Kontrole w zakładach nowo powstałych 
 

Celem prowadzonych kontroli było: 

 

 doprowadzenie do usunięcia nieprawidłowości w wybudowanych, przebudowanych, 

modernizowanych (adaptowanych) obiektach lub pomieszczeniach pracy przez pracodawców 

rozpoczynających działalność lub zmieniających jej miejsce; 

 ustalenie rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, 

 dokonanie oceny zapewnienia właściwych warunków pracy nowo zatrudnionym pracownikom. 

 

Przeprowadzono 24 kontrole w zakładach o strukturze: 

 

 zatrudnienie: 321 osób w tym umowy o pracę 78%, umowy cywilno-prawne 8%, kobiety 34%, 

niepełnosprawni 1%, 

 wielkość zakładu: do 9 pracowników 75%, od 9 do 49 pracowników 21%, od 50 do 250 

pracowników 4%, 

 branża: handel 29%, metalowa  17%, stolarska, szwalnicza, gastronomiczna po 8%, pozostałe 

4%  i mniej. 
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W kontrolowanych zakładach stwierdzono szereg powtarzających się nieprawidłowości 

przedstawionych w poniższej tabeli 

 

Nieprawidłowość dotycząca Skala 

Magazynowania i składowania np. brak oznakowania dopuszczalnej nośności, 
doboru miejsc do składowania, stabilności urządzeń do składowania 

10,50% 

Instalacji i urządzeń energetycznych np. brak przeglądu w tym pomiarów, brak 
oznakowania, brak zabezpieczenia przed dostępem 

10,50% 

Maszyn i urządzeń technicznych np. niespełnienie wymagań minimalnych, brak 
zabezpieczeń 

7,76% 

Szkolenia z zakresu bhp np. brak szkolenia, niewłaściwy program szkolenia 6,85% 

Oceny ryzyka zawodowego np. brak oceny, niewłaściwa ocena, niezapoznanie 
pracowników z oceną 

6,39% 

Odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej np. brak zasad 
przydziału i wydawania, niewydanie 

6,39% 

Znaków bezpieczeństwa np. brak oznakowania miejsc niebezpiecznych, brak instrukcji 
dotyczącej znaków 

5,94% 

Organizacji pierwszej pomocy np. brak apteczek, brak instrukcji, niewyznaczenie 
pracowników do obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy. 

4,11% 

Konsultacji z pracownikami spraw z zakresu bhp określonych w art.237
11a

 Kodeksu 
pracy 

4,11% 

Transportu wewnątrzzakładowego np. dróg transportowych, zabezpieczenia środków 
transportu, instrukcji dotyczących prac transportowych 

4,11% 

Obiektów i pomieszczeń np. brak balustrad, niewłaściwy stan techniczny 4,11% 

Wentylacji ogólnej i stanowiskowej 3,65% 

Badań i pomiarów czynników szkodliwych tj. niewykonanie pomiarów lub niewskazanie 
czynników, dla, których wykonuje się pomiary 

3,20% 

Badania okoliczności i przyczyn wypadków np. nieadekwatne przyczyny, niewłaściwe 
lub niepełne wnioski profilaktyczne, brak dokumentu z oględzin miejsca zdarzenia 

2,28% 

Braku lub niewłaściwych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 1,83% 

 

Magazynowanie i składowanie to obszary, gdzie występują główne nieprawidłowości 

stwierdzane przez inspektorów pracy. Dotyczy to przede wszystkim braku oznakowania nośności 

urządzeń do składowania oraz składowania materiałów na ciągach komunikacyjnych w sposób 

utrudniający dostęp do apteczek, wyłączników prądu oraz środków do gaszenia pożarów. Wynika 

najczęściej z tolerowania niewłaściwych zachowań pracowników dotyczących przestrzegania 

przepisów w tym zakresie. 

Nieprawidłowości dotyczące urządzeń i instalacji energetycznych dotyczyły głównie braku 

aktualnego przeglądu, w tym pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznych. Powodem takiego stanu rzeczy jest najczęściej mała znajomość problematyki 

związanej z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych w tym wymagań przepisów. 

Duży odsetek nieprawidłowości dotyczących oceny ryzyka zawodowego związanego 

z wykonywaną pracą jest spowodowany niedostatecznym zrozumieniem istoty sprawy przez 

pracodawców oraz osoby wykonujące obowiązki służby bhp. Często dokonanie oceny ryzyka jest 

zlecane osobom z zewnątrz, które nie znają specyfiki danego zakładu i ograniczają się do 

bezkrytycznego powielania np. dostępnych w internecie kart oceny ryzyka bez dokonania ich 

modyfikacji. 

Nieprawidłowości z zakresu transportu wewnątrzzakładowego dotyczyły głównie braku 

instrukcji dotyczących transportu oraz w sporadycznych przypadkach braku zabezpieczenia środków 

transportu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Powyższe, wynika z niefrasobliwości 

operatorów środków transportu oraz z tego, że pracodawcy są często przekonani, że obowiązek 

sporządzenia instrukcji bhp dotyczy wyłącznie maszyn. 
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W dwóch przypadkach stwierdzono brak zabezpieczenia balustradami schodów lub antresoli 

natomiast w większości przypadków nieprawidłowości dotyczące obiektów i pomieszczeń dotyczyły 

konieczności odnowienia powłok malarskich ścian i sufitów. Brak ich odnowienia wynikał 

z subiektywnego poczucia estetyki przez pracodawców, a często również przez przeprowadzającego 

kontrolę inspektora pracy, także w rzadkich przypadkach z braku środków finansowych. 

Brak wentylacji najczęściej wynikał z dokonywania budowy ścian działowych bez konieczności 

sporządzania projektu budowlanego. Powodowało to, że w jednym z nowo powstałych pomieszczeń 

nie zapewniono spełnienia wymagań przepisów w tym zakresie. 

Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych wynikał najczęściej z przeoczenia terminu 

wykonania kolejnych pomiarów lub z długich okresów oczekiwania na wykonanie pomiarów przez 

akredytowane laboratorium. Brak wskazania czynników szkodliwych, dla, których wykonuje się badania 

i pomiary wynikał z nieznajomości obowiązującego w tym zakresie przepisu lub z subiektywnej oceny 

pracodawców. Według nich wartości czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy 

w zakładzie nie są istotne z punktu widzenia warunków środowiska pracy. 

Nieprawidłowości dotyczące badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dotyczyły 

spraw proceduralnych i w żadnym przypadku nie spowodowały konieczności wydania przez inspektora 

pracy środka prawnego zobowiązującego do ponownego zbadania okoliczności i przyczyn wypadku. 

Brak wymaganych zabezpieczeń maszyn wynika najczęściej z tego, że rozpoczynających 

działalność pracodawców nie stać na zakup nowych maszyn. Są zmuszeni do zakupu maszyn 

używanych, które w ich przekonaniu spełniają wymagania. Znaczna część decyzji z tego zakresu 

dotyczyła zapewnienia dostosowania maszyn do wymagań minimalnych lub dokonania oceny 

spełnienia tych wymagań przez maszyny. 
 

Działania inspektorów pracy mające na celu przymuszenie do przestrzegania 

przepisów prawa 
 

Nie podejmowano działań mających na celu przymuszenie pracodawców do przestrzegania 

przepisów prawa w postaci upomnień, postępowań egzekucyjnych, zawiadomienia prokuratury, pism 

ostrzegawczych, informacyjnych, spotkań, narad itp. 

 

Wobec osób nieprzestrzegających przepisów prawa: 

 

 zastosowano 5 środków wychowawczych w postaci ostrzeżeń, 

 nałożono 3 mandaty na kwotę łączną 3 200 zł, 

 skierowano 1 wniosek do Sądu. 

 

Uzyskane efekty 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 219 decyzji, w tym: 

 

 174 decyzje na piśmie, z których 94 (54%) wykonano do 31 grudnia 2014 r, 

 45 decyzji ustnych wykonanych w czasie kontroli, 

 50 zaleceń na piśmie, z których 46 (92%) wykonano do 31 grudnia 2014 r, 

 6 poleceń ustnych wykonanych w czasie kontroli. 



 

 

104 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Porównanie z wynikami kontroli z roku ubiegłego 

 

W stosunku do roku ubiegłego nowo powstałe zakłady to w większości zakłady bardzo małe, 

zatrudniające nie więcej niż 20 pracowników, a w większości przypadków do 9 pracowników 

(96% zakładów). 

Podobnie jak w ubiegłym roku, zauważono głównie nieprawidłowości proceduralne. W 2014 r. 

miały miejsce 3 lekkie indywidualne wypadki przy pracy w przeciwieństwie do roku ubiegłego, 

w którym nie odnotowano wypadków. Przyczyny wypadków świadczą o tym, że nowo powstałe 

zakłady to przedsiębiorstwa, w których nie występują istotne zagrożenia związane z prowadzoną 

działalnością, lecz głównie zagrożenia podobne do występujących w życiu codziennym. 

Względna ilość środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy jest porównywalna 

z ilością i rodzajem środków prawnych wydanych w roku ubiegłym. Podobnie jak w roku poprzednim, 

zauważalne są tendencje pracodawców zakładających przedsiębiorstwa do działań związanych 

z rozpoczęciem działalności. Jest to wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

skarbowych, organizacji przedsiębiorstwa, a w szczególności z wejściem na rynek gospodarczy, 

co powoduje pozostawienie na okres późniejszy spraw proceduralnych z zakresu bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa można zaliczyć brak dostatecznej znajomości 

przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, wyposażania nowo powstałych zakładów w maszyny i urządzenia, które ze względów 

finansowych są nabywane, jako używane, bez oceny czy spełniają wymagania minimalne, brak 

własnych wyspecjalizowanych służb bhp i komórek kadrowych oraz konieczność zapewnienia 

przestrzegania przepisów z innych dziedzin. W żadnym przypadku nie stwierdzono celowego działania 

dążącego do naruszania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno w ocenie 

pracodawców, jak i inspektorów pracy główną przyczyną występujących nieprawidłowości był brak 

doświadczenia. Spowodowane jest to tym, że większość podmiotów po raz pierwszy rozpoczęło 

działalność gospodarczą związaną z zatrudnieniem pracowników i często nie ma podstawowej wiedzy, 

co do wymagań wynikających z przepisów prawa pracy. Nowi pracodawcy są nastawieni przede 

wszystkim na utrzymanie się na rynku gospodarczym i odkładają na później sprawy proceduralne 

z zakresu bhp. 

 

Podsumowanie 

 
Przeprowadzone kontrole oraz osiągnięte efekty pozwalają na stwierdzenie, że znacznie 

poprawił się poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w nowo powstałych zakładach pracy 

kontrolowanych w 2013 r. Pracodawcy wykonali prawie wszystkie decyzje i zalecenia inspektorów 

pracy oraz usunęli większość uchybień do wykonania, których zobowiązali się w oświadczeniach. 

Inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości w 6 zakładach (32%)  

Na uwagę zasługuje wystąpienie tylko jednego wypadku przy pracy, co świadczy o dobrym 

poziomie świadomości pracodawców i pracowników oraz o skutecznych działaniach inspektorów pracy 

mających na celu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy ze struktury branżowej kontrolowanych zakładów. Jest faktem, że nowi pracodawcy 

poszukują pracowników z doświadczeniem zawodowym.  

Stwierdzone w czasie obecnych kontroli nieprawidłowości wynikają z wyposażania zakładów 

w maszyny, które najczęściej pochodzą ze starych parków maszynowych likwidowanych zakładów 

pracy oraz z organizowania nowych stanowisk pracy. 

Mimo trudnego rynku gospodarczego w żadnym zakładzie nie stwierdzono niewypłacenia 

wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy. 

Poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w nowo powstałych zakładach pracy nie odbiega od 

standardów występujących w małych zakładach działających od dłuższego czasu. Pracodawcy do 
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31.12.2014 r. wykonali wszystkie decyzje i zalecenia inspektorów pracy. W 2 zakładach (0,08%) 

inspektorzy pracy ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidłowości uznali, że wystarczy 

zastosowanie art. 37a ustawy o PIP. W związku z tym poprzestali na ustnym pouczeniu o sposobach 

zorganizowania pracy zgodnego z wymogami prawa i odebraniu od podmiotu kontrolowanego 

oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień. 

Nieprawidłowości, które wystąpiły w kontrolowanych zakładach są typowe dla małych firm 

nieposiadających własnych służb bhp i komórek kadrowych. Skutkuje to brakiem czasu pracodawców 

na zapewnienie przestrzegania procedur oraz tworzenia wymaganych dokumentów na przykład 

w zakresie oceny ryzyka zawodowego, programów szkoleń z zakresu bhp, analiz stanu 

bezpieczeństwa oraz zapominania o upływach terminów badań lekarskich pracowników, szkoleń 

okresowych z zakresu bhp, pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, przeglądów 

w tym pomiarów instalacji elektrycznych. Są też wynikiem barku doświadczenia i znajomości 

obowiązujących przepisów niż celowym działaniem podyktowanym np. brakiem środków finansowych 

lub chęcią zaoszczędzenia na bezpieczeństwie pracy. 

Usunięcie nieprawidłowości o charakterze proceduralnym, jak na przykład brak 

przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, brak programów szkoleń z zakresu bhp nie wymaga 

dużych nakładów finansowych, lecz raczej poszerzenia wiedzy i rozumienia problematyki bhp przez 

pracodawców. Dzięki działaniom prawnym, a przede wszystkim profilaktycznym, inspektorów pracy 

w niedługiej perspektywie czasu uda się je skutecznie usunąć. 

 

Wnioski 

 

W oparciu o uzyskane wyniki kontroli można stwierdzić, że wskazane jest wspomaganie 

nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez podejmowanie działań profilaktycznych umożliwiających 

większy dostęp nowych pracodawców do informacji na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, 

w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny na przykład poprzez zachęcanie do udziału 

w organizowanych programach prewencyjnych, takich jak spotkania, szkolenia i konkursy 

poszerzające wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy. 

 

4. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 

zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wg. stanu na 01.01.2015 r.) funkcjonuje 106 

zakładów pracy chronionej oraz 7 zakładów aktywności zawodowej. W roku ubiegłym 15 zakładów 

pracy chronionej utraciło status lub z niego zrezygnowało. 

Kontrole przeprowadzone w 2014 r. w zakładach pracy chronionej i aktywności zawodowej nie 

wykazały naruszeń przepisów prawa, stanowiących podstawę kierowania powiadomienia do wojewody 

o niespełnianiu wymogów określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (wnioski takie 

kierowane były w latach poprzednich). Nie kierowano również powiadomień do starostów 

o nieprzystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono łącznie 181 kontroli u 166 

przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Kontrolami objęto pracodawców 

zapewniających warunki pracy chronionej oraz zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne na tzw. 

„wolnym rynku pracy”. W zakładach tych zatrudnionych było łącznie 11 877 pracowników, w tym 5 238 

osób niepełnosprawnych. Najwięcej kontroli przeprowadzono w małych i średnich zakładach, 

tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Największa liczba skontrolowanych podmiotów należała 

do przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i napraw.  
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Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy wykazała, że najniższy poziom 

dostosowania do wymogów przepisów prawa pracy dotyczył zagadnień: 

 

 oceny ryzyka zawodowego – głównie nie uwzględniania w ocenie ryzyka szczególnych 

uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością, 

 szkoleń w zakresie bhp, 

 przydziału odzieży roboczej i obuwia, 

 instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – głównie braku instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 

 stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych (wyposażenia maszyn  w urządzenia 

ochronne), 

 udzielania pracownikom pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia (brak 

informacji lub nieprawidłowa informacja). 

 

Kontrola przeprowadzona w jednym z zakładów, w którym ponad 80% pracowników to osoby 

niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, wykazała liczne 

uchybienia dotyczące organizacji stanowisk pracy, a przede wszystkim wyposażenia maszyn 

w urządzenia ochronne i sterownicze.  

 

Przykłady nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego maszyn i urządzeń. 

 

 
 

Brak zabezpieczenia przed dostępem do strefy niebezpiecznej w rejonie pracy przekładni łańcuchowej  

napędowej i w rejonie tarczy tnącej w części pod stołem 

W porównaniu do 2013 r. obniżył się poziom dostosowania do wymogów przepisów prawa 

w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, poprzez 

niewypłacenie pracownikom niepełnosprawnym należnych świadczeń ze stosunku pracy. W wyniku 

zastosowanych środków prawnych wypłacono: 32 pracownikom niepełnosprawnym należne im 

wynagrodzenie za pracę w łącznej kwocie 19 209,61 zł., 25 pracownikom dodatek za pracę w porze 

nocnej w łącznej kwocie 381,63 zł., 5 pracownikom wynagrodzenie za pracę w godzinach 

nadliczbowych w łącznej kwocie 2 613,60 zł., pracownikowi bezpodstawnie obniżone wynagrodzenie 

za pracę w kwocie 65,50 zł., oraz obniżony dodatek  za pracę w godzinach nadliczbowych w kwocie 

158,40 zł. 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 375 decyzji oraz skierowali 131 wniosków 

i 63 polecenia. W porównaniu do 2013 r. w którym przeprowadzono podobną liczbę kontroli wydano 

prawie tyle samo decyzji (rok 2013 – 372 decyzje) i wniosków wraz poleceniami (rok 2013 – 213 

wniosków/poleceń). Powyższe pozwala uznać, że stan naruszeń przepisów dotyczących prawnej 

ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy utrzymuje się na podobnym poziomie. Spadła 

natomiast liczba nieprawidłowości stwierdzanych w zakładach pracy chronionej w odniesieniu do 

2013 r. - cykliczne kontrole w tych zakładach (co najmniej raz na trzy lata) przynoszą efekty. 
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Brak zabezpieczenia przed dostępem do strefy niebezpiecznej w rejonie pracy przekładni pasowej napędowej 

posuwu poprzecznego 

 Działania inspektorów pracy przyczyniły się w sposób znaczący do poprawy przestrzegania 

w zakładach przepisów prawa pracy. Osiągnięte szczególne efekty wynikają z realizacji decyzji 

i wniosków. Według danych na 15.01.2015 r. wykonanych zostało ponad 91% decyzji i ponad 81% 

wniosków. Efekty dotyczą:  poprawy stanu bhp obiektów i pomieszczeń pracy, likwidacji barier 

architektonicznych, zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy. Wzrósł poziom bezpieczeństwa pracy przy 

użytkowanych maszynach urządzeniach, w tym w związku z wyposażeniem ich w urządzenia 

ochronne, zapewnieniem skutecznej ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego, wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Działania inspektorów pracy 

przyczyniły się również do osiągnięcia szczególnych efektów w zakresie poprawy przestrzegania 

przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in.: czasu pracy wynagrodzeń za 

pracę.  

Pracodawcy, nadal podają (już od kilku lat) jako najczęstszą przyczynę naruszeń prawa złą 

sytuację finansową spowodowaną kryzysem na rynku, ograniczającą ich zdaniem możliwość 

inwestowania w infrastrukturę zakładu oraz w jego wyposażenie. Jako przyczyny naruszeń przepisów 

z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczących czasu pracy pracodawcy podali m.in. zmiany, jakie 

zostały wprowadzone od 10.07.2014 r. dotyczące norm czasu pracy osób niepełnosprawnych 

zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Spowodowały one, 

że „służby kadrowe” błędnie interpretowały przepisy o czasie pracy lub nowe rozwiązania prawne 

wprowadzały z opóźnieniem.  

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, iż przyczyny naruszeń prawa to również: nadal 

niedostateczna znajomość przepisów, w tym zarówno z zakresu prawnej ochrony pracy, 

jak i technicznego bezpieczeństwa pracy, brak lub niewłaściwy nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów głównie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bagatelizowanie zagrożeń, co 

w konsekwencji skutkuje m.in. narażeniem pracowników na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia 

i życia, nieumiejętne identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy. 

Nadal niestety w większości kontrolowanych zakładów przyczyna naruszeń prawa 

(nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli) leży po stronie pracodawców oraz personelu 

średniego nadzoru. Pracodawcy często zapominają, że są zobowiązani chronić zdrowie i życie 

pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Także na nich 

spoczywa odpowiedzialność na stan bhp w zakładzie.   

Oprócz działalności kontrolnej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy podejmował szereg 

działań w zakresie prewencji i promocji. Do najważniejszych należało zorganizowanie Konferencji  

nt. „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, w której uczestniczyło wielu pracodawców 

z województwa kujawsko – pomorskiego. Wśród zaproszonych gości i wykładowców byli prezesi 
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i dyrektorzy jednostek zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, tj. m.in. Polskiego 

Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych, Kontynuowana była również ścisła współpraca z Oddziałem PFRON w Toruniu 

w celu realizacji postanowień ujętych w Deklaracji zawartej pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, 

a Prezesem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W celu realizacji postanowień Deklaracji doszło w roku ubiegłym do dwóch spotkań inspektora 

pracy Grzegorza Melera – koordynatora tematu dot. przestrzegania przepisów do zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych z p. Aleksandrą Gierej – Dyrektorem Odziału Funduszu w Toruniu. 

 

5. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 

zakładach branży paliwowej 
 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

przeprowadzona została jedna wspólna kontrola z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej 

i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – obejmująca całokształt zagadnień 

bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. 

Kontrola ta, w bieżącym roku nie była realizowana w żadnej z baz paliw dotychczas 

kontrolowanych w ramach tego zadania znajdujących się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego.  

Na polecenie Głównego Inspektoratu Pracy przeprowadzona została w magazynie paliw 

zlokalizowanym na terenie działania naszego inspektoratu. Kontrola ta miała charakter kontroli 

pilotażowej, której celem było ustalenie, czy można będzie objąć tego rodzaju zadaniem kontrolnym 

w najbliższej przyszłości bazy magazynowe gazu płynnego LPG eksploatowane na terenie całego 

kraju. Przeprowadzona została wspólnie przez trzy wymienione organa kontroli państwowej na 

zasadach wynikających z „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

pracy, ochrony przeciwpożarowej i  ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym z dnia 

24.11.2011 r.” w oparciu o porozumienie PIP jedną ze spółek działających w tej branży w działaniach 

prewencyjnych objętych ww. deklaracją obejmującą zakłady dużego i zwiększonego ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Działania kontrolne poprzedzone zostały działaniami prewencyjnymi, polegającymi na 

przeprowadzeniu przez pracodawcę samokontroli opartej na listach kontrolnych, wg których 

prowadzone były weryfikacyjne kontrole przez państwowe organa kontroli. Obok samokontroli 

podnoszącej poziom bezpieczeństwa pracy, osiągniętymi celami kontroli było ograniczenie do 10 dni 

roboczych czasu trzech organów kontroli rozpoznających kilkaset zagadnień objętych kontrolną 

w ramach przeprowadzonych kontroli weryfikacyjnych ustalenia dokonane podczas samokontroli. 

Podczas kontroli sprawdzono świadomość pracowników zakładu w zakresie zagrożeń 

związanych z instalacją LPG, przygotowanie techniczno - organizacyjne na wypadek awarii oraz 

sposób zarządzania bezpieczeństwem na tej instalacji w oparciu o scenariusze awaryjne. 

Przeanalizowano procedury wewnętrzne, jakie obowiązują od czasu wjazdu autocysterny LPG na 

teren magazynu, rozładunek i załadunek gazu.  

Podczas oględzin ustalono, że pracownicy magazynu posiadają wiedzę na temat procedur  

zawartych w systemie bezpieczeństwa, w tym wykazują się: znajomością użycia instalacji i sprzętu 

przygotowanego na wypadek awarii, znajomością procedur wynikających ze stanów awaryjnych pracy 

instalacji tj. emisji lub pożaru, a także znajomością schematu alarmowania i powiadamiania 

o wystąpieniu awarii na terenie magazynu baz paliw w zakresie powiadamiania i alarmowania o awarii 

osób poza zakładem, w tym zatrudnionych w zakładach i firmach na obszarze przyległym do 

kontrolowanego magazynu.  

Kontrola wykazała, że w wyniku sukcesywnie prowadzonych przez wiele lat przemyślanych 

działań kierownictwa spółki zmierzających do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa procesowego 

instalacji technologicznej magazynu gazu wraz ze stanowiskami załadowczo-rozładowczymi gazu 

płynnego do cystern drogowych (a wcześniej także i kolejowych) inspirowanych także działaniami 
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organów kontroli państwowej – uzyskano wysoki poziom zabezpieczeń przed możliwością zaistnienia 

poważnych awarii przemysłowych. 

Kontrola z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska wykazała występowanie niewielu 

nieprawidłowości, które omówione zostały w raporcie pokontrolnym podpisanym przez wszystkich 

uczestników kontroli.  

 

Do najistotniejszych z nich należały: 

 
 brak sprawności agregatu prądotwórczego zasilającego pompownię ppoż. po jego wyłączeniu 

podczas prowadzonej pozorowanej akcji ratowniczej, 

 wadliwa ocena ryzyka występowania atmosfery wybuchowej, 

 brak niezależnego zasilania systemu detekcji awaryjnie uwalniającego się gazu po wyłączeniu 

podstawowego zasilania elektroenergetycznego. 

 
W wyniku dokonanych ustaleń inspektorzy pracy wydali 3 decyzje nakazowe w formie pisemnej, 

11 decyzji ustnych oraz 8 wniosków pokontrolnych, zmierzających do usprawnienia warunków pracy oraz 

udzielili przedstawicielom strony kontrolowanej 18 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.  

Wszystkie nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pracy ujawnione podczas kontroli 

wyeliminowane zostały w krótkim czasie po zakończeniu kontroli. Z informacji pracodawcy wynika, 

że naprawiony agregat prądotwórczy na początku 2015 r. zastąpiony zostanie nowym urządzeniem tego 

rodzaju, które poddawane będzie konserwacji zgodnie z zaleceniami jego producenta. 

W trakcie kontroli na terenie zakładu, przy współudziale organów kontroli, gości oraz oficera 

operacyjnego KW PSP w Toruniu, który dokonywał inspekcji działań interwencyjnych sił i środków PSP 

– kierujący magazynem przećwiczył założenia WPOR, zaproponowane przez stronę kontrolowaną (PSP). 

Wybrany scenariusz ćwiczeń dotyczył emisji LPG ze zbiornika magazynowego zaistniałej w godzinach 

popołudniowych, gdy na terenie zakładu pozostaje tylko pracownik firmy zapewniającej ochronę zakładu. 

Ćwiczenia potwierdziły dobre przygotowanie do działań na wypadek zaistnienia poważnych awarii 

przemysłowych. 

Celem usprawnienia w przyszłości prowadzenia tego rodzaju kontroli oraz uzyskania 

efektywniejszych działań prewencyjnych, kontrolujący w sporządzonym wspólnie raporcie pokontrolnym 

zasugerowali, aby w trakcie przyszłych wspólnych kontroli PIP/PSP/IOŚ prowadzący zakłady dużego 

ryzyka: 

 

 dokonywali okresowych i kompleksowych przeglądów dokumentacji związanej z zaliczeniem 

Magazynu Gazu w Bydgoszczy do ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

a w szczególności WPOR, celem późniejszej aktualizacji wynikającej z przyjętego czasookresu, jak 

również z rozważanych zmian na terenie zakładu w zakresie procedur informowania o poważnej 

awarii, 

 przedstawiali informacje z ostatniego przeglądu (analizy) i ćwiczeń WPO-R, a także wnioski 

z przeglądu (analizy) i ćwiczeń ZPO-R zakładu realizowane przez przedstawicieli KW PSP, 

 poszerzając działania prewencyjne, zapraszali na spotkania rozpoczynające i kończące wspólne 

kontrole PIP,PSP i WIOŚ przedstawicieli władz lokalnych, którym w myśl art. 261 ust. 5 Prawa 

ochrony środowiska prowadzący ZDR obowiązani są przedłożyć informacje na temat środków 

bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie 

zakładu, co przyczyniłoby się to do poprawy przepływu informacji między uczestnikami takich 

spotkań i przekazywania stosownych informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie, zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, 

 uczestniczyli w organizowanych przez KW PSP w Toruniu „Warsztatach Instruktażowo-

Szkoleniowych” celem których było przypomnienie praw i obowiązków w zakresie przeciwdziałania 

poważnym awariom, ciążących na prowadzących ZZR i ZDR,  zadań właściwych organów nadzoru 

nad realizacją przepisów w zakresie poważnych awarii oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie. 
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Niezbędne jest także, aby inspektorzy pracy i przedstawiciele PSP wydziału kontrolno-

rozpoznawczego podczas kontroli prowadzonych w podmiotach gospodarczych sąsiadujących 

z zakładami ZDR i ZZR rozpoznawali stan gotowości tych zakładów do ochrony życia i zdrowia swoich 

pracowników i innych osób przebywających na ich terenie podczas zaistnienia awarii przemysłowej 

w zakładach ZDR i ZZR. Potrzeba ta wynika z bardzo niskiego stopnia gotowości tych zakładów do 

zapewnienia wymaganego postępowania w takich sytuacjach wynikającego nie tylko z informacji 

uzyskanych w kontrolowanych zakładach, ale także z doświadczeń kontrolujących z wymienionych 

organów kontrolnych.  

 

6. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 

zakładach azotowych 
 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z Planem działania PIP w 2014 r., 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona została również jedna wspólna 

kontrola z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska – obejmująca całokształt zagadnień bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i 

ochrony środowiska w odniesieniu do instalacji stokażu amoniaku w jednej z firm. 

Kontrola ta, także miała charakter kontroli weryfikacyjnej, poprzedzonej wcześniej przepro-

wadzoną samokontrolą zrealizowaną przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne przygotowane 

wspólnie przez trzy wymienione organa kontroli.  

Także i w tym przypadku przeprowadzenie samokontroli oraz wspólnych kontroli weryfikacyjnych 

PIP, PSP i IOŚ było wynikiem ustalonego współdziałania kierownictw przedsiębiorstw przemysłu 

chemicznego, określonego w deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym z dnia 17.10.2013 r. w sprawie 

porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

w przemyśle chemicznym z dnia 17.10.2013 r.  

Kontrola ta była drugą kontrolą w tym zakładzie przeprowadzoną na zasadach obowiązujących 

w roku ubiegłym. W oparciu o zmieniony na wniosek kontrolowanych zakładów pracy układ pytań w listach 

kontrolnych oraz doprecyzowane i maksymalnie ograniczone pytania złożone miały na celu ułatwienie 

prowadzenia samokontroli i kontroli weryfikacyjnych. Zgodnie z założeniami określonymi w wytycznych do 

realizacji tegoż zadania kontrolą objęto kontrolowaną w ub.r. instalację stokażu amoniaku, aby uniknąć 

wpływu zmiany kontrolowanej instalacji na ocenę wprowadzonych zmian w listach kontrolnych.  

 

Przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnej poprzedzone było spotkaniem roboczym przedstawicieli 

wymienionych organów kontroli, podczas którego dokonano: 

 

 ustalenia przebiegu spotkań organów kontrolnych z przedstawicielami kierownictwa strony 

kontrolowanej w dniu rozpoczęcia oraz omówienia wyników i zakończenia kontroli, 

 ustalenia wstępnej propozycji harmonogramu prowadzenia kontroli celem zapewnienia 

niezakłóconego kontaktu kontrolujących ze specjalistami zakładowymi, 

 dyskusja nad wyborem scenariuszy hipotetycznych awarii jakie mogłyby wystąpić na terenie 

kontrolowanej instalacji, celem sprawdzenia wiedzy pracowników obsługi i nadzoru dotyczącej 

postępowania w takich sytuacjach awaryjnych, 

 uzgodnienia sposobu dokonania wspólnych oględzin węzłów instalacji technologicznej stokażu 

amoniaku, 

 ustalenia zasad przygotowania wspólnego raportu z przebiegu i ustaleń kontrolnych 

dokonanych przez trzy organa kontrolne zawierającego uwagi nt. przebiegu kontroli 

przedstawiane przez wszystkich uczestników kontroli. 
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W pierwszym dniu kontroli miało miejsce spotkanie inaugurujące działania kontrolne, w którym 

uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organów prowadzących wspólną kontrolę oraz osoby 

reprezentujące stronę kontrolowaną i podmiot gospodarczy realizujący w ramach zleconych usług 

zadania z zakresu ochrony środowiska oraz ZSIP i przedstawiciele zakładowych organizacji 

związkowych. Przedstawiono podstawowe informacje o stanie realizacji obowiązków wynikających 

z zaliczenia zakładu do ZDR oraz o wszystkich możliwych scenariuszach awaryjnych w kontrolowanych 

instalacjach technologicznych, a także o wynikach dokonanej samokontroli prowadzonej w oparciu 

o przekazane zakładowi listy kontrolne.  

Kontrola przebiegała bez istotniejszych zakłóceń, zgodnie z przyjętymi założeniami i w dziesiątym 

dniu kontroli nastąpiło jej wspólne podsumowanie przez trzy organa kontroli przy udziale kierownictwa 

zakładu i reprezentantów załogi zakładu.  

 

Wynikiem realizacji decyzji i wniosków inspektora pracy z kontroli przeprowadzonej w roku ubiegłym jest 

m.in.:  

 

 zdublowanie komputerowego systemu sterowania procesem magazynowania amoniaku 

w sterowni instalacji stokażu amoniaku w celu zapewnienia wymaganego poziomu 

niezawodności tego systemu, 

 zapewnienie zabezpieczenia instalacji stokażu amoniaku przed dostępem osób nieuprawnionych 

do przebywania na terenie tej instalacji, 

 dokonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji estakad i kolektorów usytuowanych 

pomiędzy pompownią amoniaku, a zbiornikiem F1906 i pompownią tego zbiornika magazynowego, 

 uzupełnienie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy związanych z eksploatacją instalacji 

stokażu amoniaku o wymagania wynikające z obowiązującego przepisu prawnego dot. spełniania 

minimalnych wymagań bhp dla stanowisk pracy na których występują czynniki chemiczne, 

 zapewnienie aktualnej oceny skuteczności wentylacji pomieszczenia kompresorowni CMA na 

instalacji stokażu amoniaku, 

 dokonanie analizy efektywności systemu ciągłego monitoringu stężeń amoniaku na instalacji 

stokażu amoniaku pod kątem możliwości wprowadzenia zmian dotyczących zainstalowania 

dodatkowych detektorów przy stacji rozładowczo-załadowczej amoniaku oraz wymiany detektorów 

jedynie sygnalizujących zagrożenie amoniakiem na detektory, które poza sygnalizacją stanu 

zagrożenia tym czynnikiem powodowałyby niezwłoczne wyłączenie  instalacji elektroenergetycznej, 

oświetlenia elektrycznego oraz urządzeń elektrycznych w wykonaniu zwykłym - przyczyniając się 

do ograniczenia zagrożenia wybuchem. 

 

W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych w roku bieżących inspektor pracy wydał 6 decyzji nakazowych 

w formie pisemnej i 6 decyzji ustnych i skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 3 wnioski 

pokontrolne. Najistotniejsze z tych decyzji i wniosków dotyczą:  

 

 zainstalowania dodatkowych detektorów przy stacji rozładowczo-załadowczej amoniaku, 

 wymiany detektorów jedynie sygnalizujących zagrożenie amoniakiem na detektory, powodujące 

wykonywanie odpowiednich działań blokadowych, niezbędnych w sytuacjach znaczących 

awaryjnych wycieków amoniaku z instalacji magazynowania tego materiału niebezpiecznego, 

 wyłączenie nowych kamer wizyjnych zainstalowanych na terenie instalacji stokażu amoniaku 

mających na celu ochronę tej instalacji technologicznej przed dostępem osób nieuprawnionych do 

stokażu amoniaku z systemu kontroli przebiegu procesu technologicznego i włączenie ich do 

zakładowego systemu ochrony obiektów technologicznych 

 

Podczas kontroli inspektorzy pracy udzielili przedstawicielom strony 14 porad z zakresu 

technicznego bezpieczeństwa pracy. Podczas kontroli wyjaśniano także wiele kwestii związanych 
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z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania poważnym awariom przemysłowym oraz 

ograniczaniu ich skutków.  
Dokonanie samokontroli i zapewnienie realizacji wniosków wynikających z jej 

przeprowadzenia, miało istotny wpływ na ograniczenie liczby uchybień i nieprawidłowości 

stwierdzonych w czasie wspólnej kontroli realizowanej przez trzy organa kontroli państwowe. Miało to 

także wpływ na rodzaj stwierdzanych nieprawidłowości i ich znaczenie dla zapewnienia 

bezpieczeństwa procesowego kontrolowanej instalacji i spełnienia wymagań dot. ochrony środowiska.  

Najistotniejszym zadaniem zrealizowanym przez zakład w ramach samokontroli było 

wdrożenie skutecznego zabezpieczenia pracowników stokażu amoniaku i kierowców cystern 

drogowych przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania czynności związanych z załadunkiem 

amoniaku do cystern drogowych i kolejowych przystosowanych do odgórnego nalewu przewożonych 

materiałów niebezpiecznych. Na stanowiskach załadunku amoniaku i wody amoniakalnej do cystern 

drogowych zainstalowano system LATCHWAYS (TOTEM), który jest poziomym, linowym systemem 

zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości, wykonanym zgodnie z europejską normą 

bezpieczeństwa EN 785 C przeznaczonym do wykorzystania ze sprzętem zabezpieczenia osobistego 

posiadającym certyfikację CE. Na stanowiska odgórnego załadunku amoniaku do cystern kolejowych 

zastosowano zabezpieczenia w postaci ruchomego obarierowania ochronnego opuszczanego ze 

stanowisk stacji rozładowczo-załadowczej nad pomosty cystern kolejowych. 

 Kontrola wykazała, że zmiana list kontrolnych nie miała zasadniczego wpływu na prowadzenie 

działań samokontrolnych i kontrolnych, chociaż przyczyniła się do usprawnienia ich przeprowadzenia. 

Największy wpływ na sprawny przebieg wspólnych kontroli miały doświadczenia wypracowane przez 

współpracujących z sobą przedstawicieli organów kontrolnych. 

Celem usprawnienia w przyszłości prowadzenia tego rodzaju kontroli oraz uzyskania 

efektywniejszych działań prewencyjnych, kontrolujący w sporządzonym wspólnie raporcie 

pokontrolnym zasugerowali podjęcie szeregu analogicznych działań, jak miało to miejsce w przypadku 

kontroli przeprowadzonej w zakładzie branży gazu LPG.  

 

7. Eliminowanie nieprawidłowości związanych 

z niewłaściwą organizacją stanowisk pracy w strefach 

zagrożenia wybuchem 
 

Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli było uzyskanie informacji o stanie 

przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy przy 

magazynowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin, z uwzględnieniem 

zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej oraz 

eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości w ww. zakresie prowadząca do poprawy bezpieczeństwa 

pracy w zakładzie. 

 

Kontrolą objęto trzy grupy zakładów, w których:  

 

 występują zagrożenia związane z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 

wybuchowej, 

 miał miejsce wypadek przy pracy lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe związane 

z magazynowaniem, wytwarzaniem, lub stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, 

 występują substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

 

Kontrole przeprowadzono w 21 zakładach, w tym: w 19 przypadkach występowały zagrożenia 

związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej; w 2 zakładach,w których 

występują substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy chemiczneo działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym oraz w 2 zakładach, gdzie miały miejsce wypadki przy pracy lub 
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zdarzenia potencjalnie wypadkowe związane z magazynowaniem, wytwarzaniem, lub stosowaniem 

substancji chemicznych i ich mieszanin. Wśród nich znalazły się 2 zakłady zakwalifikowane do 

zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 1 zaliczony do grupy 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W zakładach objętych 

kontrolą zatrudnionych było łącznie 5 815 pracowników, w tym 1 160 kobiet, 86 osób 

niepełnosprawnych, 6 młodocianych oraz 79 osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

Wśród kontrolowanych zakładów, w 19 z nich występowały zagrożenia związane 

z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Najczęstsze uchybienia 

występujące w tych zakładach dotyczyły braku lub błędnie wykonanej oceny ryzyka wystąpieniaw 

miejscach pracy atmosfery wybuchowej, braku dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 

nieuwzględnienia w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem wymaganych opisów stosowanych 

środków ochronnych, brak wskazania terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków 

ochronnych lub miejsca zapisu takich terminów w innych dokumentach (harmonogramy, instrukcje, 

procedury), brak wyposażenia osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić 

atmosfera wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, w tym w odzież ochronną antyelektrostatyczną. 

Pracodawcy w zdecydowanej większości stosowali środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające możliwości zaistnienia pożaru i wybuchu. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia ciągłej 

wentylacji stanowisk pracy w pomieszczeniach i strefach, w których występować może atmosfera 

wybuchowa, eliminacji źródeł zapłonu, wydania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, itp. 

W jednym z zakładów nie poddano szkoleniu pracowników pracujących w miejscach, gdzie istnieje 

możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w zakresie ochrony przed wybuchem.  W tym samym 

zakładzie nie dokonano przeglądu stosowanych technicznych środków ochronnych, zgodnie 

z terminem określonym w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem. W tym przypadku firma nie 

przeprowadziła pomiarów skuteczność działania podstawowej ochrony przed dotykiem bezpośrednim 

i pośrednim urządzeń i instalacji elektrycznych. Podczas oględzin miejsc, w których istnieje możliwość 

wystąpienia atmosfery wybuchowej nie stwierdzono niewłaściwego doboru urządzeń i systemów 

ochronnych do właściwej strefy zagrożenia wybuchem.  

W czasie kontroli stwierdzono brak oznakowania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc, 

w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu – problem dotyczył 19 (z 52 kontrolowanych) przestrzeni, w których może 

występować atmosfera wybuchowa oraz 15 przestrzeni, które oznakowano nieprawidłowo. Zdaniem 

pracodawców było to wynikiem ich niewiedzy w tym zakresie,  braku wskazania w obowiązującym 

przepisie prawnym, w jaki sposób obowiązek ten winien być realizowany lub nie wprowadzania zmian 

po dokonaniu zmian w dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem. Jak wynika z obserwacji, 

uchybienia z tym zakresie wynikały z ignorancji, ponieważ w tych zakładach znajdowały się zapisy 

dotyczące wyznaczonych stref oraz sposobu ich oznakowania w dokumentach zabezpieczenia przed 

wybuchem. 

 W jednym z zakładów, znaki ostrzegawcze „EX” umieszczano w innych miejscach 

występowania stref zagrożenia  wybuchem na urządzeniach wokół, których występują strefy zagro-

żenia wybuchem, a nie w miejscach wejścia do tych przestrzeni. Przykłady istniejącego oznakowania, 

nie ostrzegającego przez wejściem do strefy 2 zagrożenia wybuchem i stosowania znaku 

ostrzegającego przed materiałami wybuchowymi zamiast o zagrożeniu atmosfera wybuchową 

przedstawiono na poniższych fotografiach. 
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Przykład niewłaściwego zastosowania znaków ostrzegawczych 

  

Stwierdzono dwa przypadki, w których nie wyposażono w odzież ochronną 

antyelektrostatyczną osób wykonujących pracę w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera 

wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwui zdrowiu. Braki dotyczyły 12 osób spośród 129 

kontrolowanych pracowników. 

 

Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzali nieprawidłowości w zakresie:  

 

 prowadzenia kart i rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,  

 zapoznania się pracowników z instrukcjami użytkowania antyelektrostatycznych ubrań 

ochronnych,  

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, prowadzenia spisu substancji lub 

mieszanin niebezpiecznych,  

 kart charakterystyki substancji lub mieszanin niebezpiecznych. 

 

Kontrola oznakowania pojemników operacyjnych i zbiorników z niebezpiecznymi substancjami 

i ich mieszaninami w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację wykazała, że w jednym 

z zakładów stwierdzono brak oznakowania rurociągu doprowadzającego roztwory wodne kwasu 

azotowego i zasady sodowej do mycia cystern przewożących surowiec. W zakładzie tym nie 

opracowano i nie udostępniono instrukcji określającej zasady magazynowania produktów chemicznych 

zaliczanych do niebezpiecznych. 

W ramach prowadzonych działań kontrolą objęto również 2 zakłady, w których występują 

substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 

lub mutagennym. Ustalenia kontrolne wykazały, że jeden z pracodawców nie zapewnił przekazania do 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy informacji o substancjach chemicznych, ich 

mieszaninach, czynnikach lub procesach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Nie sporządził 

również rejestru pracowników narażonych na oddziaływanie ww. czynników i rejestru prac w kontakcie 

z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi.  

Ustalono, że w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 209 osób zatrudnionych 

w strefach zagrożonych wybuchem, 189 narażonych na czynniki chemiczne, w tym 30 osób pracowało 

w warunkach przekroczenia norm higienicznych. Z pośród nich 14 osób zatrudnionych było 

w narażeniu na czynniki chemiczne sklasyfikowane jako rakotwórcze. Jak wykazały kontrole 

w zakładach zatrudnionych było łącznie 79 osób narażonych na pyły, w tym 3 osoby pracowały 

w warunkach przekroczenia norm higienicznych. Pyły te nie były sklasyfikowane jako działające 

rakotwórczo. 
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Z zapisów zawartych w rejestrach wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

przedstawionych kontrolującym wynika, że w zakładach objętych kontrolą w latach 2011-2013 

zarejestrowano łącznie 146 wypadków przy pracy. Wśród tych zdarzeń wypadkowych nie było 

wypadków śmiertelnych, zbiorowych i powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. Nie zarejestrowano 

żadnego wypadku przy pracy związanego z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej ani zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z wykonywaniem pracy w miejscu, 

którym istniała możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. Wśród zarejestrowanych wypadków,  

1 z nich był związany z występującymi w zakładach czynnikami chemicznymi lub pyłami. 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydanych zostało 107 decyzji nakazowych, 

w tym 94 w formie pisemnej. Wśród decyzji pisemnych 5 opatrzonych zostało rygorem 

natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 108 k.p.a. Podczas kontroli stwierdzono rażące 

naruszenia prawa, co skutkowało wydaniem decyzji wstrzymania eksploatacji części instalacji, gdyż jej 

dalsze użytkowanie powodowałoby bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. 

W pięciu przypadkach wobec osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów bhp 

zastosowano postępowanie mandatowe oraz zastosowano jeden środek wychowawczy w formie 

ostrzeżenia. Do pracodawców skierowano 10 wystąpień pokontrolnych zawierających łącznie 29 

wniosków.  

Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa pracy w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa. 

Za wysoki uznać należy odsetek zakładów objętych kontrolą, w których pracodawcy nie zapewnili 

sporządzenia oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 

wybuchowej lub sporządzili je wadliwie, pomijając szereg istotnych zapisów, które winny znajdować się 

w tych dokumentach. Nieprawidłowości w tym zakresie miały miejsce zarówno w małych jak i w dużych 

zakładach stosujących w procesie produkcyjnym substancje i mieszaniny łatwopalne. W podobnym 

stopniu wystąpiły nieprawidłowości związane z brakiem lub nieprawidłowo sporządzonym dokumentem 

zabezpieczenia przed wybuchem. W niewielkim stopniu wystąpił problem braku stosowania przez 

pracodawców środków technicznych i organizacyjnych właściwych do stosowania w strefach 

zagrożenia wybuchem. Większy problem stanowiło dopuszczanie do prac w strefach potencjalnego 

zagrożenia wybuchem pracowników, których nie wyposażono w antyelektrostatyczny ubiór eliminujący 

możliwość zapłonu mieszanin wybuchowych spowodowany elektrycznością statyczną.  

Z informacji uzyskanych od inspektorów realizujących przedmiotowe zadanie wynika, że 

w małych zakładach pracodawcy nie znali szeregu obowiązujących wymagań dot. wykonywania prac 

w przestrzeniach, w których może występować atmosfera wybuchowa. Nie byli informowani o aktualnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie przez osoby spoza zakładu wykonujące obowiązki służb 

bhp w ramach umów cywilno-prawnych, które także nie posiadały wymaganej wiedzy w tym zakresie. 

Ustalenia kontrolne wykazały, że w niektórych przypadkach także i w większych zakładach objętych 

kontrolą główną przyczyną występujących nieprawidłowości była niewystarczająca znajomość 

obowiązujących wymagań przez pracodawców lub skrywane niedocenianie potrzeby pełnej realizacji 

obowiązujących przepisów w tym zakresie dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa 

w kierowanych przez nich zakładach pracy. Pracodawcy zdają sobie sprawę z zagrożeń wynikających 

z możliwości wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej zagrażającej zdrowiu lub życiu 

pracowników. Nie przywiązują jednak zbyt dużej wagi do wymagań stawianych przez obowiązujące 

przepisy dotyczące dokumentacji.  

 

8. Kontrole problematyki REACH i CLP 

 

Celem kontroli było dokonanie oceny wypełniania przez pracodawców – dalszych 

użytkowników chemikaliów obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące 

chemikaliów, tj.: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 

w zakresie chemikaliów (REACH) oraz  rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
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i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP). 

Kontrole przeprowadzono w 5 zakładach, których głównym przedmiotem działalności jest 

poligrafia i w 1 zakładzie produkującym farby emulsyjne, impregnaty i hydroizolacje, o zróżnicowanej 

wielkości zatrudnienia (2 z zatrudnieniem do 9 osób, 2 z 10 - 50 osób, 1 z zatrudnieniem 51 - 250 osób 

i jeden powyżej 250 osób). Substancje i mieszaniny chemiczne stosowano w nich głównie w procesach 

druku na maszynach offsetowych, fleksograficznych i klejących, wywoływania i utrwalania płyt, do 

mycia powłok, obciągów, wałków farbowych oraz przez służby utrzymania ruchu przy naprawach i do 

demineralizacji wody. W zakładzie farbiarskim chemikalia używano w procesie produkcyjnym jako 

mączki, dyspergenty, wypełniacze, zagęstniki i pigmenty. W skontrolowanych zakładach używano 

ogółem ok. 200 różnych substancji i mieszanin niebezpiecznych (stwarzających zagrożenie), w tym 

toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące i łatwopalne. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości i ich przyczyny 

 
Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były nieaktualność spisu substancji 

i mieszanin niebezpiecznych oraz nieuwzględnianie wymagań dotyczących oznakowania CLP 

w dokumentacji zakładowej, tj. w instrukcjach i programach szkoleń. Stan taki ujawniono we wszystkich 

6 zakładach. Problemem w 4 objętych kontrolą zakładów było nieposiadanie, posiadanie nieaktualnych 

albo pochodzących od innych dostawców kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych oraz 

niewłaściwy dobór albo brak środków ochrony indywidualnej oczu i twarzy. Wysoki był również odsetek 

zakładów, w których pracodawcy nie udostępnili pracownikom do stałego korzystania instrukcji bhp 

dotyczących postępowania z występującymi na stanowiskach pracy materiałami szkodliwymi 

i niebezpiecznymi i nie zapewnili prawidłowego wyposażenia magazynów z chemikaliami (50%). 

Zdaniem większości z kierujących przedsiębiorstwami, stwierdzone naruszenia prawa wynikały 

głownie z nieznajomości przez nich szczegółowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy stosowaniu substancji i preparatów chemicznych. Właściciele 3 najmniejszych kontrolowanych 

zakładów twierdzili, że o rozporządzeniach REACH i CLP tylko słyszeli. W dużych zakładach 

znajomość rozporządzenia przez wyznaczone osoby nadzoru i pracowników służby bhp była na 

zdecydowanie wyższym poziomie. Zdaniem wszystkich, przepisy o stosowaniu substancji chemicznych 

są niejasne. 

W ocenie inspektorów pracy przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości są także 

niedostateczne przygotowanie pracowników służby bhp, obsługujących małe zakłady, do wykonywania 

ciążących na nich obowiązków w zakresie rozpoznawania zagrożeń chemikaliami, a niekiedy również 

zwykłe lekceważenie tych obowiązków. Nie można pominąć, że stwierdzone nieprawidłowości tylko 

w nielicznych przypadkach wynikały z braku środków finansowych, częściej z braku nadzoru 

i nieskuteczności kontroli wewnętrznej. 

 

Działania prewencyjne 

 

Pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczną organizację pracy 

w kontrolowanych zakładach udzielono ogółem 57 porad, w tym 12 porad prawnych i 45 porad 

w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, min. dotyczących rozporządzeń REACH i CLP, bhp 

przy magazynowaniu środków chemicznych, kart charakterystyki, zasad dokonywania ocen ryzyka 

zawodowego, badań i pomiarów czynników szkodliwych, wymagań dla instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Przekazano do wykorzystania opracowane przez GIP poradniki „Czynniki chemiczne” 

i „Ocena ryzyka zawodowego”, zawierający podstawowe informacje o obowiązkach pracodawcy, w tym 

zapisanych w rozporządzeniach REACH i CLP.  
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Zastosowane środki prawne 

 
W wyniku kontroli wydano ogółem 57 decyzji tematycznych, w tym 35 na piśmie. Skierowano do 

pracodawców wystąpienia, zawierające 10 wniosków tematycznych. W toku kontroli pracodawcy 

wykonali 22 decyzje ustne. Za naruszenia przepisów i zasad bhp związane z tematyką kontroli ukarano 

jednego pracodawcę mandatem w wysokości 1 000 zł. 

Wyniki przeprowadzonych 2 kontroli sprawdzających oraz informacje o realizacji decyzji 

i wniosków nadesłane z pozostałych zakładów świadczą o wykonaniu 53 decyzji i 9 wniosków. 

 

Uzyskane efekty 

 
Pracodawcy wykonali decyzje ustne w toku kontroli usuwając wiele zagrożeń, a w szczególności: 

 

 w 5 zakładach uzyskano od dostawców aktualne karty charakterystyki 17 substancji i mieszanin 

oraz udostępniono te karty pracownikom, 

 w 4 zakładach  dostarczono chemicznie szczelne okulary ochronne 71 pracownikom 

bezpośrednio narażonym na działanie agresywnych substancji i mieszanin chemicznych. 

 

Uwzględniając wyniki kontroli sprawdzających realizację decyzji wydanych na piśmie oraz 

wniosków i informacji, które napłynęły od pracodawców można stwierdzić, że nastąpiła poprawa stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich skontrolowanych zakładach, a w szczególności: 

 

 w 6-ciu skontrolowanych zakładach dokonano inwentaryzacji stosowanych chemikaliów 

i zaktualizowano posiadane spisy substancji i mieszanin niebezpiecznych, 

 w 3 zakładach ograniczono zagrożenia przy przechowywaniu niebezpiecznych substancji 

i mieszanin. W jednej z drukarni wydzielono nowe pomieszczenia przeznaczone do 

magazynowania zapasów stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, 

wyposażone w wymaganą wentylację, nieprzepuszczalną podłogę i inne konieczne rozwiązania 

techniczne. W kolejnym przedsiębiorstwie wydzielono skutecznie wentylowane pomieszczenie 

do przechowywania łatwopalnych chemikaliów wyposażono magazyn w natrysk ratunkowy 

i oczomyjkę, 

 w 4 zakładach opracowano albo uzupełniono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

i opracowano konieczne instrukcje ich wykonywania, 

 w 3 zakładach w ocenach ryzyka zawodowego uwzględniono w wymagany sposób wszystkie 

występujące na stanowiskach czynniki chemicznych z uwzględnieniem ich właściwości, 

otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem i zaleceń jego bezpiecznego 

stosowania określonych w karcie charakterystyki, 

 w 5 zakładach w dokumentacjach zakładowych uwzględniono informacje o nowych zasadach 

oznakowania opakowań z niebezpiecznymi chemikaliami. 

 

Podsumowanie 

 
Przeprowadzone kontrole głównie w branży poligraficznej stanowiły kontynuację realizacji 

podobnych zadań z lat ubiegłych. Kolejny już siódmy rok z rzędu prowadzono je z uwzględnieniem 

przygotowania pracodawców – dalszych użytkowników do zagadnień ujętych w rozporządzeniach 

REACH i CLP.. Wyniki kontroli w skali okręgu wskazują, że wybór branży do kontroli był trafny. 

W 2014 r. podczas kontroli ujawniono i wyeliminowano większą liczbę nieprawidłowości, niż w 2013 r. 

Kontrolowani pracodawcy w dalszym ciągu nie posiadają niezbędnej wiedzy o obu rozporządzeniach. 
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Wnioski  
 

Brak dostatecznej wiedzy pracodawców i kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. bhp 

z zewnątrz obsługujących małe i średnich zakłady w zakresie bezpiecznego stosowania substancji 

i preparatów chemicznych - to w dalszym ciągu podstawowa przyczyna stwierdzanych uchybień. 

Ważne jest zatem promowanie tej problematyki poprzez dystrybucję broszur i ulotek tematycznych. 

 

9. Wymagania zasadnicze i minimalne  
 

Zasadniczym celem prowadzonych kontroli w zakresie nadzoru rynku było dokonanie oceny 

spełniania zasadniczych i minimalnych wymagań dotyczących maszyn oraz zasadniczych wymagań 

dotyczących środków ochrony indywidualnej w szczególności odzieży ochronnej.  

 

Dodatkowo w toku prowadzonych kontroli podejmowano działania profilaktyczno-informacyjne 

skierowane do pracodawców i pracowników nadzoru. W ramach tematu dokonano oceny: 

 

 spełniania wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn do obróbki drewna, 

 spełniania wymagań zasadniczych dla odzieży ochronnej, 

 nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów pirotechnicznych 

w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania realizowane 

w ramach nadzoru rynku w trakcie kontroli:  

o związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych, 

o sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów, 

o w innych przypadkach. 

 

Spełnianie wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn do obróbki 

drewna 
 

Spełnianie wymagań zasadniczych 

 
Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 20 kontroli, 

w toku których ocenili spełnienie wymagań zasadniczych dla maszyn obróbki drewna. 

Kontrolą, według wytycznych do realizacji tematu objęto: 

 7 kontroli (35,00%) u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 8 kontroli (40,00%) u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 4 kontroli (20,00%) u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 1 kontrolę (5,00%) u pracodawcę zatrudniającego powyżej 250 pracowników. 

W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy ocenili spełnianie wymagań zasadniczych dla 

21 maszyn do obróbki drewna wyprodukowanych po 01.05.2004 r. Oceny spełnienia wymagań 

zasadniczych dokonano na podstawie postanowień dyrektyw: nr 98/37/WE lub nr 2006/42/WE. 

Inspektorzy pracy stwierdzili, że 17 maszyn spełniało wymagania zasadnicze, a 4 maszyny nie 

spełniały. 

Były to 2 maszyny wyprodukowane przez producentów polskich oraz 2 wyprodukowane przez 

producenta z Austrii. Dla wszystkich 4 maszyn podjęte zostały dobrowolne działania naprawcze 

zakończone na etapie kontroli, w wyniku których dostosowano oceniane maszyny do wymagań 

zasadniczych. 

W 3 przypadkach Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wszczął postępowania w ramach 

nadzoru rynku w związku z nadesłanymi z innych okręgowych inspektoratów pracy dokumentacji,  

tj. z OIP Szczecin (2 dokumentacje) i OIP Zielona Góra (1 dokumentacja). 
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Najczęściej powtarzającymi się niezgodnościami maszyn z wymaganiami zasadniczymi były: 

 nieprawidłowości dotyczące instrukcji dla użytkownika – 1, 

 nieprawidłowości dotyczące  budowy/wykonania – 2, 

 brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. – 3. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że w kontrolowanych zakładach w latach 2011 – 2013 

zaistniało ogółem 89 wypadków przy pracy, w tym tylko 3 wypadki (3,37% ogółu) związane były 

bezpośrednio z eksploatacją maszyn obróbki drewna podlegających wymaganiom zasadniczym. 

Nie zanotowano w tym okresie wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych. Ponadto 

z ustaleń dokonanych w czasie prowadzonych kontroli wynikało, że 3 wypadki związane z eksploatacją 

maszyn do obróbki drewna wynikały z przyczyn leżących po stronie operatorów. 

Jednak przeprowadzone kontrole, w tym sprawdzające oraz podjęte przez inspektorów pracy 

działania profilaktyczne doprowadziły do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami 

zasadniczymi. 

Spełnianie wymagań minimalnych 

 

Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 21 kontroli 

u 21 przedsiębiorców, w których eksploatowane były łącznie 182 maszyny do obróbki drewna. 

Kontrolą objęto ogółem 21 pracodawców, w tym: 

 9 zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 7 zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 3 zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 2 zatrudniający powyżej 250 pracowników. 
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Liczbę skontrolowanych maszyn oraz liczbę maszyn, przy których stwierdzono braki  

lub/i uchybienia według podziału na badane zagadnienia przedstawiono w poniższej tabeli 

Liczba użytkowanych maszyn do obróbki drewna w zakładzie 

kontrolowanego pracodawcy 
182 

Badane zagadnienie 
Liczba 

zbadanych 

Stwierdzono 

Niewypełnianie 

w całości 

wymaganego 

obowiązku 

w odniesieniu do 

badanych 

przypadków 

Uchybienia 

Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 

zbadanych przez pracodawcę 
180 56 34 

Kontrola eksploatowanych maszyn (wstępna, okresowa, 

specjalna oraz po zmianie miejsca instalacji). 
173 55 5 

Rejestr kontroli eksploatacji maszyn 20 13 1 

Instrukcja bhp obsługi maszyny (dostęp pracownika do 

instrukcji, zawartość). 
161 27 7 

Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 

zbadanych przez inspektora pracy 
60 32 20 

Wyposażenie maszyny w łatwo rozpoznawalne urządzenia 

służące do odłączania od źródeł energii 
66 2 1 

Osłony i inne urządzenia ochronne (dobór, konstrukcja, 

usytuowanie). 
79 25 13 

Elementy sterownicze (widoczność, identyfikowalność, 

oznakowanie, usytuowanie). 
79 4 9 

Układy sterowania (dobór, układy zatrzymania awaryjnego, 

pierwszeństwo układu zatrzymania nad układem uruchomienia, 

ponowne uruchomienie po zatrzymaniu). 

66 10 9 

Urządzenia ostrzegawcze przed uruchomieniem maszyny 

(sygnalizacja świetlna i/lub akustyczna). 
79 14 0 

Znaki i barwy bhp (jednoznaczność, zrozumiałość, łatwość 

dostrzeżenia). 
75 8 2 

Wyposażenie maszyny stwarzającej zagrożenie emisją pyłu 

w odpowiednie obudowy lub urządzenia wyciągowe znajdujące 

się w pobliżu źródła zagrożenia. 

79 14 1 

Wyposażenie maszyny stwarzającej ryzyko wyrzucenia 

przedmiotów w odpowiednie do występującego ryzyka środki 

ochrony. 

74 1 0 

Oświetlenie stref pracy, stanowisk pracy w odpowiednie do 

wykonywanych czynności 
79 1 21 

Inne minimalne wymagania (opis niezgodności w protokole) 63 10 16 

 

Inspektorzy pracy stwierdzili, że w 8 (38,09%) zakładach na 21 skontrolowane, pracodawcy  

we własnym zakresie dokonali oceny spełnienia wymagań minimalnych dla 124 (68,89%) maszyn do 

obróbki drewna. 

Według oceny inspektorów pracy pracodawcy poprawnie do wymagań minimalnych dostosowali  

90 (50,00%) maszyn do obróbki drewna. Do pozostałych 34 (27,42%) maszyn dostosowanych we 
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własnym zakresie przez pracodawców inspektorzy wnieśli zastrzeżenia, co do spełnienia minimalnych 

wymagań. 

 

W celu likwidacji uchybień i nieprawidłowości w spełnianiu przez maszyny wymagań minimalnych 

inspektorzy pracy zastosowali niezbędne środki prawne wobec pracodawców: 

 

 w 24 nakazach wydali ogółem 98 decyzji, w tym 60 decyzji na piśmie,  

 wydali 38 decyzji ustnych, które pracodawcy wykonali w czasie trwania kontroli, 

 wydali 32 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 wydali 1 decyzję wstrzymującą pracę maszyny, 

 15 decyzjom nadali tryb natychmiastowego wykonania w trybie art. 108 kpa, 

 skierowali do pracodawców 10 wystąpień zawierających 19 wniosków, 

 ukarali 8 pracodawców mandatami na ogólną kwotę 11 300,00 zł, 

 zastosowali w 1 przypadku środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. 

 

Ilość ujawnionych przez inspektorów pracy uchybień i nieprawidłowości przełożyła się na ilość decyzji 

wydanych przez inspektorów pracy podczas prowadzonych kontroli i przedstawia się następująco: 

 

 37 decyzji (37,75%) w 14 zakładach (66,67%) wydanych z powodu braku osłon lub urządzeń 

ochronnych miejsc niebezpiecznych, 

 13 decyzji (13,26%) w 11 zakładach (52,38%) wydanych z powodu braku oznakowania 

znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi dla operatora oraz barwami bezpieczeństwa, 

 12 decyzji (12,25%) w 9 zakładach (42,86%) wydanych z powodu braku instrukcji bhp 

dotyczących obsługi maszyn, 

 10 decyzji (10,20%) w 8 zakładach (38,10%) wydanych z powodu braku lub niesprawności 

elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn, 

 14 decyzji (14,29%) w 5 zakładach (23,81%) i 11 wniosków w wystąpieniu (57,90%) 

w 7 zakładach (33,34%) wydanych z powodu braku wstępnej lub okresowej kontroli 

użytkowanych maszyn i rejestracji takich kontroli, 

 7 decyzji (7,14%) w 6 zakładach (28,60%) wydanych z powodu braku lub niesprawności  

układu  

do całkowitego lub awaryjnego zatrzymania pracy maszyny, 

 4 decyzje (4,08%) w 3 zakładach (14,30%) wydanych z powodu niespełniania innych  

(wyżej niewymienionych) minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania 

maszyn i urządzeń przez pracowników podczas pracy. 

 

Wydane przez inspektorów pracy decyzje nakazowe oraz skierowane wnioski zawarte  

w wystąpieniach wymusiły podjęcie przez pracodawców kontrolowanych zakładów pracy działań 

zmierzających do wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa, w tym działań  

w zakresie dostosowania maszyn do obróbki drewna do minimalnych wymagań.  

Spełnianie wymagań zasadniczych dla odzieży ochronnej 
 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 11 kontroli, w toku których ocenili spełnienie wymagań 

zasadniczych dla 11 egzemplarzy odzieży ochronnej, w tym dla fartuchów skórzanych, ubrań 

antyelektrostatycznych oraz odpornych na działanie substancji ropopochodnych, kombinezonu 

pyłoochronnego, ubrań trudnopalnych dla spawacza. 

W 3 przypadkach inspektorzy pracy uznali, że wyroby nie spełniały wymagań zasadniczych. 
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W ramach przeprowadzonych kontroli, którymi objęto ogółem 10 pracodawców, w tym: 

 

 1 kontrolę u pracodawcy zatrudniającego od 1 do 9 pracowników, 

 6 kontroli u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 3 kontrole u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 1 kontrolę u pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników. 

Łącznie skontrolowano 10 rodzajów odzieży ochronnej pochodzenia polskiego i 1 rodzaj 

wyprodukowanych w Chinach. Przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole wykazały, że na 

11 skontrolowanych użytkowników rodzajów odzieży ochronnej 8 spełniało zasadnicze wymagania, 

a 3 rodzaje odzieży nie spełniały. 

W stosunku do 1 rodzaju odzieży ochronnej Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wszczął 

postępowanie w ramach nadzoru rynku. W pozostałych 2 przypadkach braku spełniania wymagań 

zasadniczych odzieży ochronnej, producenci usunęli wykazane niezgodności w ramach dobrowolnych 

działań. 

W 2014 r. nie przekazywano dokumentacji z kontroli dotyczących oceniania w ramach nadzoru 

rynku odzieży ochronnej do innych Okręgowych Inspektoratów Pracy celem wszczęcia postępowania  

i zakończenia czynności kontrolnych związanych z kontrolowanym wyrobem. 

W 4 przypadkach Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wszczął postępowania w ramach 

nadzoru rynku w związku z nadesłanymi z innych okręgowych inspektoratów pracy dokumentacji. 

Trzy z nich zostały umorzone w związku z usunięciem przez stronę postępowania niezgodności 

wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. Jedno postępowanie jest w toku. 

 

Ocena nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz 

wyrobów pirotechnicznych w zakresie ich zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku w trakcie 

kontroli 

 
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 39 kontroli u 27 podmiotów, w toku których ocenili 

35 wyrobów, w tym: 

 Przeprowadzono 7 kontroli na wniosek Urzędów Celnych, w toku których oceniono 

6 wyrobów. 

 Przeprowadzono 25 kontroli u 20 pracodawców, w toku których oceniono 20 wyrobów, 

w związku z otrzymanym powiadomieniem o niespełnieniu przez wyrób zasadniczych 

wymagań (powiadomienia otrzymane z innych okręgowych inspektoratów pracy oraz 

powiadomienia z własnego okręgu). 

 Przeprowadzono 7 kontroli u 7 pracodawców w toku planowanych kontroli, kontroli 

związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w toku 

których oceniono 9 wyrobów pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań. 

 

Na 7 wniosków Urzędów Celnych w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Urzędu Celnego w Toruniu 

Oddziału Włocławku, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy inspektorzy 

pracy ocenili 6 wyrobów. Na tej podstawie stwierdzili, że 4 (66,67%) wyroby nie spełniały zasadniczych 

wymagań, co stanowiło podstawę do wydania 4 negatywnych opinii. 

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z nieprzestrzegania postanowień głównie dyrektywy  

nr 2006/42/WE dotyczącej maszyn (3 wyroby) oraz w jednym przypadku również dyrektywy 89/686/WE 

dotyczącej środków ochrony indywidualnej.  

Jednym z przykładów ocenianych maszyn na wniosek Urzędu Celnego jest kafar do wbijania 

pali, składający się z 2 młotów swobodnych napędzanych silnikami spalinowymi na olej napędowy typu 

MSDSZ1-0240-01 (DR024), nr fabr. 5 i 6 oraz stacjonarnej konstrukcji z kształtowników metalowych 

(kątowniki, ceowniki, rury) do palowania. Wyrób wyprodukowany został w 2014 r. w Rosji.  
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Ręczne wciągarki „lebiodki” do podnoszenia młota kafara na wysokość pala i tabliczka znamionowa  

z oznakowaniem młota kafara 

 

 

 

Opakowanie transportowe (skrzynia drewniana) młota kafara i konstrukcja spawana  

z kształtowników podstawy i masztów kafara 

 

Maszyna przeznaczona jest do wbijania pali w podłoże, np. dno zbiornika wodnego. Złożona 

była w drewnianych skrzyniach. Wyrób nie był zmontowany podczas kontroli w funkcjonalną całość. 

 

Oględziny przedmiotowego wyrobu wykazały, że nie spełniał on wymagań zasadniczych, 

w szczególności: 

 

 nie posiadał widocznego, czytelnego i trwałego oznaczenia zawierającego co najmniej nazwę  

i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela (oznakowania takiego nie 

posiadał żaden podzespół maszyny), 

 nie posiadał żadnych informacji, oznaczeń i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego jego 

użytkowania, 

 nie posiadał dokumentacji technicznej w sporządzonej przynajmniej w jednym z oficjalnych 

języków Unii Europejskiej,  

 nie posiadał instrukcji obsługi dla użytkownika w języku polskim ani w żadnym języku 

oficjalnym Unii Europejskiej, 
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 nie opracowano oceny ryzyka, na podstawie wyników, której maszyna została zaprojektowana  

i wykonana,   

 nie posiadał deklaracji zgodności w języku polskim na zgodność z cytowanym 

rozporządzeniem, 

 posiadał ostre i chropowate krawędzie i naroża, w szczególności konstrukcji spawanej 

podstawy i masztu. 

 

Zatem na podstawie ustaleń dokonanych w czasie kontroli inspektor pracy wyraził opinię,  

że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w w/w przepisach rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn  

(Dz. U. Nr 199, poz. 1228). 

Maszyna ta była powtórnie opiniowana na wniosek Urzędu Celnego po upływie 2 miesięcy. 

Powtórnych oględzin wyrobu dokonano również w obecności importera. Przeprowadzona kontrola 

wykazała, że importer i użytkownik dostosował wyrób do wymagań zasadniczych określonych 

w przepisach w/w rozporządzenia wprowadzającego dyrektywę europejską 2006/42/WE do prawa 

polskiego, co skutkowało wydaniem opinii przez inspektora pracy, że przedmiotowy wyrób spełnia 

zasadnicze wymagania. 

 

 

 

Zmontowany kafar typu MSDSZ1-0240-01 

 

 

 
„Nowa” tabliczka znamionowa z oznakowaniem młota kafara 
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Stwierdzone u użytkowników niezgodności dotyczące braku spełniania przez wyroby 

zasadniczych wymagań, stanowiły podstawę przeprowadzenia kontroli w ramach nadzoru rynku u ich 

producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, dystrybutorów lub importerów. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy prowadził ogółem 9 postępowań (łącznie 

z kontynuacją postępowań z 2013 r.) w ramach nadzoru rynku wszczętych na podstawie powiadomień 

o wynikach kontroli, podczas których stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami 

otrzymanych z innych okręgowych inspektoratów pracy oraz inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

W toku postępowań uwzględniano poza wymaganiami wynikającymi z dyrektywy 

„maszynowej”, tj. nr 98/37/WE lub 2006/42/WE także zasadnicze wymagania wynikające 

z postanowień innych dyrektyw, tj. nr 2006/95/WE, 2009/105 i 2000/14. Wszystkie postępowania 

prowadzono wobec producentów maszyn lub urządzeń technicznych mających siedzibę na terenie 

właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Zakończono 7 postępowań, 

a 2 postępowania będą kontynuowane w 2015 roku. 
Ponadto wobec 9 wyrobów postępowania w ramach nadzoru rynku zakończono na podstawie 

kontroli inspektora pracy i podjętych niezwłocznych, dobrowolnych działań przez producenta lub 

importera dla likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości. Kontrole sprawdzające wykazały, że 

producenci i importerzy usunęli niezgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami. 

Dla 8 postępowań Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wydał postanowienia, w których 

określił termin na usunięcia niezgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi 

Na podstawie kontroli sprawdzających i stwierdzeniu przez inspektorów pracy, że strony 

postępowania usunęły nieprawidłowości i doprowadziły maszyny lub urządzenia techniczne do 

zgodności z wymaganiami zasadniczymi, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wydał 7 decyzji 

o umorzeniu prowadzonych postępowań w ramach nadzoru rynku. Dla 2 postępowań wyznaczył termin 

usunięcia niegodności z zasadniczymi wymaganiami Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy na 

2015 r. 

Z danych liczbowych wynika, że kontrole 9 wyrobów przeprowadzono w zakresie spełniania 

przez nie postanowień dyrektywy nr 98/37/WE lub 2006/42/WE dotyczącej maszyn, w tym 2 wyroby 

dodatkowo w zakresie postanowień dyrektyw  87/404 (2009/15), 73/23 (2006/95) i 98/37 (2006/42). 

Tylko 2 wyroby spełniały wymagania zasadnicze. Pozostałe kontrolowane przez inspektorów pracy nie 

spełniały. 

W 1 przypadku importer – użytkownik mający siedzibę na terenie OIP Bydgoszcz dostosował 

maszynę do wymagań zasadniczych w ramach działań dobrowolnych. Strony postępowania  

dla pozostałych wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych miały swoje siedziby na terenie 

innych okręgowych inspektoratów pracy, co powodowało, że sprawy w zakresie nadzoru rynku 

przekazano do załatwienia do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy, 

tj. OIP Warszawa, OIP Katowice i OIP Szczecin.  

 

Stwierdzone niezgodności wyrobów dotyczyły takich nieprawidłowości, jak:   

 brak lub nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności wyrobu z zasadniczymi 

wymaganiami, 

 brak lub niewłaściwe oznakowanie – brak identyfikacji producenta i wyrobu, nieprawidłowe 

oznakowanie wyrobu znakami bezpieczeństwa i znakami ostrzegawczymi, 

 brak lub nieprawidłowo opracowana przez producenta instrukcja obsługi (zawartość)  

dla użytkownika, 

 brak lub nieprawidłowe oznakowanie wyrobu znakiem CE, 

 nieprawidłowości dotyczące budowy lub wykonania, brak osłon, zabezpieczeń stref 

niebezpiecznych, zabezpieczeń przed emisją energii. 
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Przeprowadzone kontrole spełnienia zasadniczych wymagań obejmujących oceniane wyroby 

wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy przez pracodawców wykazały, że ogółem na 15 kontrolowanych wyrobów 5 wyrobów 

spełniało wymagania zasadnicze oraz 10 wyrobów nie spełniało wymagań zasadniczych. Jeden wyrób 

z kontroli liczony był podwójnie, ponieważ organ celny 2 razy wnioskował do OIP o wydanie opinii. 

Ujawnione uchybienia i nieprawidłowości ocenianych maszyn, koncentrowały się podobnie jak 

latach ubiegłych, zasadniczo w 5 grupach, tj. braku lub błędach w sporządzaniu instrukcji dla 

użytkownika opracowanej przez producenta, braku lub błędach w sporządzaniu deklaracji zgodności, 

braku wymaganego oznakowania wyrobu znakiem CE, braku identyfikacji producenta, nieprawidłowe 

oznakowanie maszyny znakami bezpieczeństwa i znakami ostrzegawczymi, wad w budowie maszyn, 

a szczególnie brak zapewnienia osłon stref niebezpiecznych. 

 

10. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu 

w środowisku pracy 
 

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do kontroli przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących występowania hałasu w środowisku pracy wytypowano 

22 pracodawców. W skontrolowanych placówkach pracę świadczyło 1440 osób, w tym 1389 na 

podstawie stosunku pracy (410 kobiet). Kontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 37 młodocianych, 

a także 114 niepełnosprawnych. 

 

W zależności od liczby osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach kontrolą objęto: 
 

 3 zakłady małe zatrudniające do 9 pracowników, 

 12 zakładów średnich z liczbą zatrudnionych od 10 do 49 pracowników, 

 6 zakładów dużych, w których zatrudnienie było w granicach od 50 do 249 pracowników, 

 1 zakład wielki, zatrudniający powyżej 250 pracowników.  
 

 Największy odsetek zakładów kontrolowanych, w których stwierdzono narażenie na hałas, 

to zakłady z grupy przetwórstwa przemysłowego. Kontroli poddano 10 zakładów zajmujących się 

produkcją metalowych półproduktów oraz wyrobów gotowych, 6 zakładów przetwarzających drewno 

lub produkujących meble, 4 zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także po jednym zakładzie 

wytwarzającym wyroby medyczne oraz przetwarzającym szkło. 

 W zakładach przetwórstwa drzewnego źródło hałasu pochodzi przede wszystkim z traków, 

wszelkiego rodzaju obrabiarek do drewna, pilarek spalinowych oraz rzadziej z silników instalacji 

wentylacyjnych.  

 W procesach obróbki metalu emiterem hałasu są przede wszystkim: prasy, szlifierki 

stacjonarne oraz przenośne, a także tokarki i frezarki. Źródłem hałasu są również wszelkiego rodzaju 

prace montażowe wykonywane w niewygłuszonych halach. W pozostałych branżach hałas 

spowodowany jest pracą linii produkcyjnych oraz maszyn wykorzystywanych w procesach 

technologicznych. 

 

Ocena wykonywanych pomiarów hałasu oraz na tej podstawie podejmowanych 

działań pracodawców w celu ochrony zdrowia pracowników 
 

 W regionie, w którym prowadzą działalność zakłady objęte kontrolami działa wiele firm 

posiadających stosowne akredytacje, dokonujące pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach 

pracy. Pomimo tego, czas oczekiwania na wykonanie pomiarów, od momentu złożenia zlecenia jest 

długi. 

 W jednym z przypadków, nie tylko brakowało aktualnych pomiarów hałasu, ale dodatkowo 

poprzednie pomiary zostały wykonane przez laboratorium nie posiadające akredytacji. Była to jednak 

marginalna sytuacja. W większości przypadków badania przeprowadzane są w sposób rzetelny 
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z podaniem łącznego czasu narażenia pracowników wykonujących różne czynności i obsługujących 

w ciągu zmiany roboczej kilka maszyn. Czasy obsługi poszczególnych maszyn przez pracowników nie 

budzą wątpliwości w kontrolowanych przypadkach. 

 W wybranych zakładach pomiary wykazywały w wielu przypadkach przekroczenia poziomu 

ekspozycji na hałas. Nie miały natomiast miejsca sytuacje, w których zostałby przekroczony szczytowy 

lub maksymalny poziom dźwięku. Nieliczni pracodawcy, w trosce o zdrowie pracowników sporządzali 

rzetelne programy walki z hałasem, a następnie konsekwentnie je realizowali. Częściej, po decyzji 

inspektora pracy opracowywali dokument mający jedynie wypełnić obowiązek administracyjny. 

 

Przyczyny przekroczeń wartości progów działania (lub NDN) hałasu wynikające 

z konstrukcji maszyn, realizowanego procesu technologicznego, organizacji 

pracy – w wybranych branżach 
 

 Pracodawcy prowadzący obróbkę drewna często korzystają z maszyn kilkudziesięcioletnich, 

o przestarzałej konstrukcji, emitujących znaczny hałas. Przykładem mogą być tartaki, w których 

podstawę funkcjonowania stanowią traki, wywodzące się z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. 

W zakładach produkujących wyroby meblowe coraz częściej można spotkać maszyny nowoczesne, 

między innymi centra obróbcze sterowane numerycznie.  

 Przy obsłudze tych maszyn nie ma potrzeby zatrudniania wielu pracowników, stąd też 

narażenie na szkodliwe działanie hałasu zostało ograniczone do minimum. Poza tym elementy robocze 

obrabiarek sterowanych numerycznie są obudowane, co powoduje mniejszy poziom hałasu. W każdym 

zakładzie obróbki drewna eksploatowane są pilarki tarczowe, do przecinania wzdłużnego 

i poprzecznego. Przy obsłudze tych maszyn niemal zawsze przekroczone są normy ekspozycji na 

hałas. Znaczny hałas emitują maszyny i urządzenia do obróbki metalu, a w szczególności: prasy oraz 

szlifierki i przecinarki do metalu. Obróbka wielkoformatowych blach stalowych odbywa się często 

w dużych halach, akustycznie nie przygotowanych do pochłaniania dźwięku i tłumienia hałasu. 

W zakładach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych problem stanowią młynki do mielenia 

tworzyw. Choć czas ekspozycji na hałas pracowników obsługujących te urządzenia jest krótki, to jednak 

ze względu na wysoką emisję dźwięku, notuje się znaczne przekroczenia dopuszczalnych norm 

w odniesieniu do ośmiogodzinnej zmiany roboczej. 

 

Przykłady zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych 

obniżających poziom ekspozycji pracowników na hałas 

 

 Na uwagę zasługują działania podjęte w jednym z tartaków. Pracodawca wycofał 

z eksploatacji trzy traki taśmowe emitujące nadmierny hałas. W ich miejsce zakupiony został 

zautomatyzowany, wielozadaniowy trak szerokotaśmowy. Pracownik obsługujący trak wykonuje pracę 

siedząc w ogrzewanej, wyizolowanej od źródeł hałasu kabinie. Poza operatorem, przy traku wykonują 

pracę dwie osoby przy odbiorze sortowanych wyrobów. Tym samym, zamiast 9 pracowników 

wykonujących pracę w narażeniu na hałas, jest ich obecnie jedynie dwóch. Obaj pracownicy narażeni 

są na znacznie mniejszy hałas, niż przy tradycyjnych trakach. Powodem jest nowoczesna konstrukcja 

maszyny oraz większa odległość od źródła hałasu pracujących przy odbiorze pracowników. Ubocznym 

efektem dokonanej modernizacji jest zmniejszenie zatrudnienia. 

 W jednym z zakładów podjęto działania mające na celu ograniczenia prac przy użyciu 

szlifierek i spawarek emitujących hałas o najwyższym poziomie. Zainstalowano wielofunkcyjne 

urządzenie do spawania metodami MMA, MIG/MAG oraz żłobienia elektro – powietrznego MULTIZAS 

1000, które nie emituje hałasu powyżej wartości NDN. W 2014 roku rozpoczęto próbne prace 

spawalnicze na tym urządzeniu, co po wdrożeniu nowej technologii i przeszkoleniu z jego obsługi 

większej liczby pracowników spowoduje znaczące ograniczenie liczby emitujących hałas szlifierek 

ręcznych stosowanych w procesie produkcji. 
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Wiedza pracodawców i pracowników o szkodliwym działaniu hałasu 
 

Pracodawcy na ogół widzą w hałasie zagrożenie powodujące pogorszenie słuchu, tymczasem 

hałas to także upośledzenie układu nerwowego, a nawet pokarmowego.  Hałas jest również zaliczany 

do czynników stresogennych. Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że pracodawcy, u których 

występuje hałas na stanowiskach pracy, zdają sobie sprawę z obowiązku przeprowadzania pomiarów 

tego czynnika szkodliwego, często nie mają świadomości obowiązku opracowywania programów 

działań organizacyjno-technicznych zmierzających do jak najskuteczniejszego ograniczenia narażenia 

pracowników na hałas. Szczególnie dotyczy to zakładów średnich i małych. Są również świadomi 

konieczności wyposażenia pracowników w ochrony indywidualne słuchu, zwłaszcza przy 

przekroczeniach poziomu ekspozycji na hałas, rzadziej przy przekroczeniu progów działania hałasu. 

Problemem jest natomiast nierzetelne podejście do realizowanych obowiązków. Często jest tak, że 

pomiary są przeprowadzane nieregularnie, niekiedy z dużymi opóźnieniami w stosunku do wymagań 

wynikających z przepisów. Pracodawcy zwykle tłumaczą te opóźnienia przeoczeniem terminu lub 

niemożnością wykonania pomiarów w terminie przez jednostki uprawnione do badań. Wydaje się 

jednak, że prawdziwym powodem jest chęć ograniczenia wydatków na badania. Z kolei 

w opracowywanych przez pracodawców programach działań ograniczających narażenie pracowników, 

zawarte są jedynie działania, które wymuszają przepisy prawa tak jak np. pomiary, wyposażenie 

pracowników, badania profilaktyczne pracowników. Mało jest inicjatyw zakładających konkretne 

działania związane z ingerencją w maszyny, procesy technologiczne. Nie występują w zasadzie próby 

zmian organizacji pracy: skrócenia czasu pracy, wprowadzenia rotacyjności. Przejawem aktywności 

w dziedzinie zabezpieczenia pracowników przed hałasem jest wyposażenie pracowników 

w indywidualne ochrony słuchu, chętnie stosowane przez pracodawców, jako najtańsze rozwiązanie, 

lecz jak wskazuje doświadczenie nie najefektywniejsze. 

 

Współpraca pracodawcy z lekarzami wykonującymi profilaktyczne badania 

lekarskie pracowników narażonych hałas 

 
 Na podstawie kopii skierowań na wstępne i okresowe profilaktyczne badania lekarskie 

przechowywanych w zakładach, można wysnuć wniosek, że pracodawcy najczęściej podają warunki, 

w jakich pracownicy wykonują pracę. Lekarze otrzymują informację o pracy wykonywanej w narażeniu 

na hałas, jednak nie są informowani o wynikach pomiarów hałasu, a szczególnie o przekroczeniach 

norm. 

 W małych zakładach powszechne są sytuacje, gdzie w skierowaniu na profilaktyczne badania 

lekarskie podaje się jedynie nazwę stanowiska pracy, np.: „ślusarz” bez podania czynników 

szkodliwych występujących w procesie pracy. Nadal, znaczny procent zakładów nie podpisało umowy 

z podstawową jednostką służby medycyny pracy na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich. 

 

Dobór indywidualnych środków ochrony słuchu 

 

  Pracodawcy często nie wiedzą, że ochrony indywidualne słuchu należy dobierać 

z uwzględnieniem wartości charakteryzujących hałas występujący na danych stanowiskach pracy. 

Kontrole pokazują, że dobór zabezpieczeń indywidualnych jest najczęściej przypadkowy. Taka sytuacja 

jest powszechna zwłaszcza w zakładach mieszczących się z dala od większych miast i aglomeracji. 

 Istnieje również znaczny odsetek zakładów, w których świadomość i umiejętność doboru 

środków ochrony indywidualnej słuchu jest na bardzo wysokim poziomie. Tam przeprowadza się 

badanie widma dźwięku i korzystając z doświadczenia firm przeprowadzających pomiary hałasu 

dobiera się ochronniki słuchu stosownie do źródła zagrożenia. Podczas kontroli nie napotkano sytuacji, 

aby ochronniki słuchu nie spełniały zasadniczych wymagań. Poza pojedynczymi przypadkami 

indywidualne środki ochrony słuchu były we właściwym stanie technicznym. W żadnym 

z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono choroby zawodowej polegającej na ubytku słuchu oraz 

podejrzenia o taką chorobę. 
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Wnioski, które wskazują kierunki poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników narażonych na hałas 

 
 Przeprowadzone w wytypowanych zakładach pracy kontrole pokazują, że walkę z hałasem 

należałoby zacząć już w momencie planowania i projektowania stanowisk pracy. Powstające nowe 

zakłady, budujące od podstaw hale produkcyjne powinny uwzględniać fakt, iż maszyny produkcyjne 

emitują znaczny hałas. Zastosowanie materiałów absorbujących dźwięk poprawiłoby w znaczący 

sposób bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. 

 W pozostałych zakładach należałoby rozważyć możliwość odizolowania od pozostałych 

pracowników maszyn, przy których poziom dźwięku jest najwyższy. W zakresie środków ochrony 

indywidualnej ważne jest uświadamianie pracodawców, aby zapewniali dobieranie ochronników słuchu 

dostosowanych do wielkości charakteryzujących hałas. 

 

Uzyskane efekty, w wyniku zrealizowanych środków prawnych wydanych przez 

inspektorów pracy 

 
Inspektorzy pracy w wyniku zastosowanych środków prawnych wpłynęli na poprawę warunków pracy 

dla 767 pracowników, między innymi dotyczyło to takich działań jak: 

 

 Opracowano program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia 

narażenia na hałas w 6 zakładach, dla 100 pracowników, 

 Opracowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występuje 

zagrożenie hałasem dla 97 pracowników, a w jednym przypadku poinformowano 

6 pracowników o ryzyku związanym z wykonywana pracą, 

 Przeprowadzono badania i pomiary poziomu natężenia hałasu w 4 zakładach pracy, dla 

8 pracowników, 

 Przekazano pracownikom instrukcje użytkowania i konserwacji ochronników słuchu 

w 5 zakładach, dla 79 pracowników. 

 W pojedynczych przypadkach w zakładach nieprawidłowo prowadzono rejestr czynników 

szkodliwych i nie zapewniono kart badań i pomiarów.  

 

 Nieprawidłowości zostały w pełni usunięte. Dzięki kontrolom czasu pracy ujawnione zostały 

4 przypadki dotyczące 24 pracowników wykonujących pracę ponad 8 godzin na dobę, na stanowiskach 

na których występuje przekroczenie NDN hałasu. Zaprzestano takich praktyk wobec wszystkich 

pracowników zatrudnionych w kontrolowanych zakładach. 

 Inspektorzy pracy wydali łącznie 53 decyzje, z których 45 zostało już wykonanych; 22 wnioski, 

z których zrealizowano 18. Na pracodawców i osoby kierujące pracownikami nałożono 5 mandatów 

oraz jeden środek wychowawczy. 

 Najwięcej wydanych decyzji dotyczyło sporządzenia programu działań organizacyjno-

technicznych. Podczas kontroli w dwóch zakładach: inspektor pracy skierował pracowników do innych 

prac do czasu wyposażenia w środki ochrony indywidualnej słuchu. Obie decyzje zostały wykonane 

natychmiastowo. 

 Analiza spływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy odpowiedzi dotyczących terminów 

i sposobów wykonania decyzji oraz wniosków wydanych w trakcie kontroli buduje przekonanie 

o dużym zaangażowaniu pracodawców we współpracę z organami Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Działania Państwowej Inspekcji Pracy nie skupiają się tylko i wyłącznie na prowadzeniu 

kontroli regulacjach środkami władczymi w formie decyzji administracyjnych. Środkami 

wykorzystywanymi przez urząd do poprawy stanu bezpieczeństwa pracowników i ochrony przed 



 

 

130 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

zagrożeniem hałasem są także edukacja pracodawców i pracowników oraz promocja dobrych praktyk  

w walce z hałasem. 
 

11. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

w magazynach wielkopowierzchniowych oraz 

w pozostałych miejscach wykonywania pracy 
 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do kontroli w ramach tematu „Ograniczanie 

zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w magazynach 

wielkopowierzchniowych oraz w pozostałych miejscach wykonywania pracy” wytypowano 

51 pracodawców. Kontrole przeprowadzono w okresie od lutego do listopada 2014 r. Większość 

skontrolowanych zakładów prowadziła działalność w zakresie przetwórstwa, handlu i magazynowania.  

W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 7 243 osoby, w tym 6 665 na podstawie 

stosunku pracy (2 206 kobiet). Dwadzieścia pięć spośród skontrolowanych zakładów zatrudniało do 

49 pracowników, siedemnaście w zakresie od 50 do 249 i  dziewięć powyżej 250 pracowników. 

Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że powtarzającą się 

nieprawidłowością stwierdzoną w 10 skontrolowanych zakładach, było nieuwzględnienie w programach 

szkoleń z zakresu bhp zagadnień związanych z zagrożeniami przy eksploatacji wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym. 

Zwrócić należy również uwagę na nieprawidłowości, które dotyczyły transportu, tj. brak 

oznakowania dróg transportowych w magazynach, brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, 

brak opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych czy niewłaściwe zabezpieczenie 

wózków jezdniowych z napędem silnikowym przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 

Należy zaznaczyć, że w wyniku decyzji ustnych wydanych przez inspektorów pracy na ciągach 

komunikacyjnych został zaprowadzony ład i porządek, wózki jezdniowe zostały zabezpieczone przed 

uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, a także wymieniono uszkodzone siedzisko i uszkodzone 

lusterko wsteczne w jednym z wózków. 

Widok uszkodzonego siedziska w wózku jezdniowym TOYOTA 5FG20 w jeden z firm 

przedstawiają zdjęcia poniżej.  

 

 
 

Wózek jezdniowy podnośnikowy nieposiadający wymaganej decyzji UDT 
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Fotografie poniżej obrazują przykład słabo widocznego oznakowania drogi transportowej  

w magazynie wyrobów gotowych oraz składowania palety z towarem na drodze transportowej 

w magazynie jednego z zakładów. 

 

 
 

Przykład słabo widocznego oznakowania drogi transportowej i składowania palety z towarem  

na drodze transportowej  

Ponadto w 9 zakładach inspektorzy pracy stwierdzili brak aktualnych oraz brak w ogóle badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakresie stężenia tlenku węgla i natężenia hałasu 

przy eksploatacji wózków z silnikami spalinowymi, a w 3 zakładach nieuwzględnienie w dokonanej 

ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń związanych z eksploatacją wózków zasilanych gazem i olejem 

napędowym, np. wybuchu, pożaru, zatrucia spalinami.  

W 7 zakładach stwierdzono brak przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla 

7 pracowników zatrudnionych na podstawie pierwszej umowy o pracę pierwotnie na stanowisku 

np. pracownika produkcyjnego czy operatora maszyn pakujących, a którym w wyniku kolejnej umowy 

o pracę zmieniono (rozszerzono) stanowisko pracy na np. pracownik produkcyjny wózkowy.  

W jednym z zakładów dwóm pracownikom zakładu nie dostarczono właściwego środka 

ochrony indywidualnej głowy chroniącego przed spadającymi przedmiotami czy ładunkami, 

np. jednostkowymi słoikami z wyrobem. 

W 7 zakładach łącznie 11 pracowników było dopuszczonych do pracy bez badań lekarskich 

na stanowisku operatora wózków widłowych. 

Ponadto w 10 zakładach łącznie 16 pracowników nie posiadało imiennych zezwoleń, 

wystawianych przez pracodawcę, uprawniających do obsługi wózków widłowych na terenie danego 

zakładu pracy. 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia 

przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skontrolowanych zakładach 

spowodowane były głównie brakiem wystarczających środków finansowych, co powodowało 

oszczędzanie, np. na okresowym odnawianiu oznakowania dróg transportowych, czy kierowaniu 

pracowników na badania lekarskie po rozszerzeniu im obowiązków o prace operatora wózków 

widłowych. 

 Jednak w ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili kontrole, niepodejmowanie działań 

dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych przypadkach spowodowane było 

niedbalstwem ze strony pracodawców i osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami 

oraz bagatelizowaniem zagrożenia, np. brak wyposażenia pracowników we właściwe środki ochrony 

indywidualnej głowy czy dopuszczanie do pracy operatorów wózków widłowych bez instruktażu 

stanowiskowego i bez badań lekarskich. Należy również stwierdzić, że oznakowanie dróg 

transportowych w magazynach nie wymaga ogromnych nakładów finansowych.  

Kontrola przeprowadzona w jednym z zakładów w Bydgoszczy podjęta została w wyniku 

pisma otrzymanego od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy. W piśmie tym zwrócono uwagę, iż kontrolujący 
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stwierdzili nieprawidłowości dotyczące składowania palet z wyrobami gotowymi, m.in. składowanie 

palet w bezpośrednim sąsiedztwie ścian zewnętrznych. Inspektor pracy podczas kontroli potwierdził 

powyższą nieprawidłowość, którą obrazuje zdjęcie poniżej. 

 

 
 

Przykład niewłaściwego składowania palet z wyrobami gotowymi 

 W czterech zakładach inspektorzy pracy stwierdzili, że pracodawcy nie posiadali decyzji 

zezwalających na eksploatację wózków podnośnikowych. W trzech zakładach pracodawcy już 

w trakcie kontroli inspektorów pracy okazali pisemne zgłoszenia wózków podnośnikowych 

eksploatowanych w zakładach do Urzędu Dozoru Technicznego wraz z potwierdzeniami otrzymania 

i przeczytania wiadomości przez UDT. W jednym przypadku w wyniku kontroli przesłano pismo do 

UDT w Toruniu z informacją o eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego bez wymaganej 

decyzji UDT. 

 

 
 

Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących” w siedzibie OIP w Bydgoszczy 

Ponadto 19 listopada 2014 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbyła się 

XVI Konferencja Naukowa, której tematem była „Ochrona zdrowia pracujących”. Konferencję 

zorganizowali: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Medycyny 

Pracy – oddział Kujawsko-Pomorski, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy 
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oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Dyskutowano między innymi na temat warunków 

pracy oraz czynników wpływających na choroby zawodowe. 

  Na konferencji inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podjął tematykę 

zagrożeń zdrowotnych i wypadkowych, które występują przy obsłudze wózków jezdniowych oraz 

podnośników, co prezentują zdjęcia poniżej. 

 
Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych. 

 

Rodzaj środka prawnego Liczba wydanych Liczba wykonanych 

decyzje ogółem 259 220 

decyzje wydane na piśmie 182 143 

decyzje ustnych 77 77 

wnioski w wystąpieniach 31 17 

środki wychowawcze 7  

mandaty 11 (kwota 11.800 zł)  

 

Należy zaznaczyć, że część decyzji wydanych przez inspektorów pracy miała wyznaczone 

terminy realizacji do 31 stycznia 2015 r. Z informacji uzyskanych od inspektorów pracy wynika, 

że  część kontroli sprawdzających będzie przeprowadzona na początku 2015 r. Dopiero po ich 

przeprowadzeniu możliwa będzie pełna ocena efektów uzyskanych w wyniku działań inspektorów 

pracy. 

Z dokumentacji pokontrolnych wynika, że stan bhp w skontrolowanym obszarze nie budzi 

dużego niepokoju. Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji 

wstrzymujących eksploatację wózków jezdniowych czy skierowujących pracowników obsługujących 

wózki do innych prac. Od 2012r. w 51 skontrolowanych zakładach stwierdzono 10 wypadków przy 

pracy związanych z eksploatacją wózków.  

Inspektorzy pracy w trakcie kontroli prowadzili rozmowy z pracodawcami, osobami kierującymi 

pracownikami oraz z osobami wykonującymi zadania służby bhp. Miało to na celu określenie 

celowości i korzyści płynących np. z właściwie przeprowadzanych szkoleń bhp, zapewnienia 

pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, unowocześnienia eksploatowanego 

w zakładach parku maszynowego czy monitorowania poziomu stężenia i natężenia czynników 

szkodliwych dla zdrowia, gdy eksploatowane są wózki jezdniowe z silnikami spalinowymi. W trakcie 

przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili łącznie 148 porad prawnych i 310 z zakresu 

technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Należy wspomnieć, że jednym z najczęściej zgłaszanych przez pracodawców problemów była 

niejasność dotycząca sposobu nabywania przez operatów wózków widłowych uprawnień do 

kierowania wózkami w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownika, który posiada już kurs 

operatora wózków ukończony w trakcie zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy.  

Wyniki kontroli wskazują, że w dalszym ciągu zalecane jest prowadzenie działań związanych  

z popularyzacją zagadnień związanych z tematem ograniczania zagrożeń wypadkowych przy 

eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w magazynach wielkopowierzchniowych, 

np. poprzez działania związane z poradnictwem. 

 

12. Ograniczenie wpływu szkodliwych czynników 

środowiska pracy w zakładach odlewniczych 
 

Odlewnictwo należy do gałęzi przemysłu o zwiększonym ryzyku zawodowym. Podczas całego 

procesu produkcji odlewów, pracownicy są narażeni na niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki, 

które mogą być przyczyną chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy. Do realizacji tematu 

wytypowano 10 podmiotów gospodarczych, w tym 5 odlewni żeliwa i 5 zakładów zajmujących się 
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produkcją odlewów z metali kolorowych.  Wśród skontrolowanych 3 to zakłady małe zatrudniające do 

10 pracowników, 2 zakłady średnie o zatrudnieniu do 50 pracowników. Pozostałe 5 kontroli 

przeprowadzono u pracodawców zatrudniających powyżej tej liczby. Kontrolą objęto łącznie 1 128 

pracowników. 

W odlewniach (głównie żeliwa) występuje znaczna koncentracja czynników szkodliwych 

i uciążliwych na stanowiskach pracy. Przyczyną tego stanu w zależności od rodzaju odlewni, 

stosowanych technologii jest: zanieczyszczenie powietrza pyłami, często respirabilnymi zawierającymi 

wolną krystaliczną krzemionkę i tlenki metali, zanieczyszczenie substancjami chemicznymi, głównie 

tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, tlenkami azotu, hałas i wibracja oraz wysoka temperatura 

i promieniowanie podczerwone.  

 

Ujawnione nieprawidłowości podzielić można na 5 grup, które związane były z kilkoma zagadnieniami: 

 

 Niedostateczną oceną ryzyka zawodowego związanego z pracą odlewników ujawniono 

w 3 kontrolowanych zakładach. W zakładach tych nieuwzględnienie w ocenie ryzyka 

zawodowego najistotniejszych czynników szkodliwych. Nieinformowanie pracowników o ryzyku 

zawodowym, 

 Dopuszczaniem do pracy bez szkoleń stanowiskowych i okresowych, 

 Nieprzestrzeganiem częstotliwości prowadzonych badań środowiska pracy, nie sporządzaniem 

programu działań organizacyjno-technicznych w celu ograniczenia szkodliwego działania 

hałasu, pomimo, że badania wykazały przekroczenie jego dopuszczalnych norm, 

 Brakiem lub niesprawną instalacją odpylająca. Nieutrzymywaniem pomieszczeń pracy 

w czystości. 

 

Środki ochrony indywidualnej. W trakcie kontroli stanowisk pracy nie stwierdzono przypadków 

braku u pracowników środków ochrony osobistej. Stwierdzono natomiast przypadki nadmiernego 

zużycia, zabrudzenia lub uszkodzenia ochronników słuchu oraz odzieży ochronnej.  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców to brak dostatecznych środków 

finansowych umożliwiających poprawę bezpieczeństwa pracy. Ograniczenie hałasu i zapylenia 

wymaga bowiem wysokich nakładów na modernizację samych urządzeń produkcyjnych, jak również 

budowę nowych wydajniejszych systemów wentylacyjnych. Na ograniczenia inwestycyjne polskich 

odlewni wpływa również duża konkurencja tej branży z krajów wschodnich. Zdaniem inspektorów pracy 

część stwierdzonych nieprawidłowości nie wymagało dużych nakładów finansowych, jak w przypadku 

utrzymywania pomieszczeń pracy w czystości, czy bieżące zapewnianie drożności przejść i dróg 

transportowych. Niewłaściwe przechowywanie odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej przez 

pracowników, brak bieżącej konserwacji jest przyczyną uszkodzeń i skrócenia okresu używalności lub 

utraty cech ochronnych.  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie spełnia funkcji doradczych 

i kontrolnych. Opracowania dotyczące instrukcji, kart oceny ryzyka zawodowego, traktowane są jako 

spełnienie wymogów prawnych, nie zaś jako pomocnicze narzędzie w eliminowaniu lub ograniczaniu 

zagrożeń.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali 101 decyzji oraz skierowali 8 wniosków. 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 80 decyzji oraz 5 wniosków. 

W wyniku zastosowanych środków w 3 zakładach zapewniono w pomieszczeniach 

produkcyjnych sprawnie działającą instalację wentylacyjną,  np. w jednej z odlweni nad tyglem pieca 

indukcyjnego zainstalowano wyciąg par i gazów, w 7 zakładach przeprowadzono ponowne, kontrolne 

pomiary czynników szkodliwych. W 4 zakładach 17 pracowników wyposażono w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, w 6 odlewniach dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 

z uwzględnieniem występujących czynników szkodliwych oraz aktualnych wyników pomiarów tych 

czynników. W innej odlewni dla 26 pracowników zorganizowano szkolenia okresowe w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 Analiza dokonanych w czasie kontroli ustaleń wynika, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

w kontrolowanych odlewniach odbiega od wymaganego prawem stanu. Wskazuje to na potrzebę 

zwiększenia poziomu wiedzy pracodawców na temat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
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w zakładzie i pełniejszego wykorzystania do tych zadań służby bhp. Zasadnym jest więc kontynuowanie 

w przyszłości czynności nadzorczo-kontrolnych. Działania kontrolne należy połączyć z kampanią 

informacyjną promującą wykorzystanie oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia umożliwiającego 

sukcesywne eliminowanie zagrożeń w środowisku pracy. 

 

13. Przeciwdziałanie zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni 

lub bydła 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do kontroli z zakresu przeciwdziałania 

zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni i bydła wytypowano 5 podmiotów. Kontrole 

przeprowadzono w okresie od kwietnia do września 2014 r. Głównym przedmiotem działalności 

kontrolowanych zakładów były uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt – 0150Z wg 

PKD). 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 100 osób, w tym 96 na podstawie stosunku 

pracy (13 kobiet). Jeden spośród skontrolowanych zakładów zatrudniał 10 pracowników, natomiast 

pozostałe 4 zatrudniały powyżej 10, ale mniej niż 50 pracowników. We wszystkich podmiotach 

prowadzono produkcję rośliną łącznie z produkcją zwierzęcą, gdzie w 4 przypadkach rodzajem 

produkcji zwierzęcej był chów bydła mlecznego, a w 1 chów bydła rzeźnego. 

W latach 2011 - 2013 w skontrolowanych zakładach zarejestrowano łącznie 12 wypadków przy 

pracy, które zakwalifikowano jako inne niż ciężkie, śmiertelne i zbiorowe. 7 spośród nich związanych 

było z bezpośrednią obsługą bydła. U 3 pracodawców 4 wypadki wydarzyły się podczas przepędzania 

zwierząt. Były one spowodowane agresywnym zachowaniem zwierząt i niewłaściwym sposobem ich 

prowadzenia. Z analizy dokumentacji powypadkowych sporządzonych w 2014 r. wynika, że tendencja 

wypadkowa w kontrolowanych zakładach jest podobna jak w poprzednich latach.  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli dotyczyło wyposażenia maszyn 

i urządzeń w osłony oraz inne zabezpieczenia. Problemy w tym zakresie wystąpiły u 3 pracodawców 

i dotyczyły 12 maszyn. Za szczególnie rażącą nieprawidłowość należy uznać brak zabezpieczenia 

dostępu do strefy niebezpiecznej obracających się elementów maszyn i urządzeń. Inną rażącą 

nieprawidłowością był brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed wpadnięciem lub 

spadnięciem osób, co wystąpiło w 3 podmiotach. Rażącą nieprawidłowością był również brak 

wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, służące do zabezpieczenia 

pracowników przed negatywnym wpływem żrących kwaśnych i zasadowych środków przeznaczonych 

do mycia i dezynfekcji urządzeń udojowych oraz do zabezpieczenia podczas doju stóp pracowników 

odpowiednim obuwiem ochronnym. Spośród innych należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości 

dotyczące oceny ryzyka zawodowego, które wystąpiły u każdego z 5 kontrolowanych pracodawców, 

a dotyczyły braku oceny ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowiskach pracy lub 

nieuwzględnienia w ocenie wszystkich zagrożeń. Uchybienia dotyczyły również prowadzonej 

dokumentacji. W 4 podmiotach stwierdzono nieprawidłowości związane z wyposażeniem pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych lub ich stanem np. brak szaf na odzież własną i roboczą pracowników, 

nieodpowiednie sitka natryskowe, niewłaściwy stan ścian pomieszczeń. W 2 zakładach stwierdzono 

nieprawidłowości związane z brakiem wyposażenia wrót obiektów inwentarskich w urządzenia 

zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem. Stwierdzono, że po 2 przyczepy dwuosiowe 

u każdego z 2 pracodawców nie posiadały urządzeń ułatwiających ich agregowania z ciągnikiem 

(zaczepy bez sprężyn lub składanych stóp podtrzymujących zaczep). W 2 podmiotach nie opracowano 

instrukcji związanych z magazynowaniem i składowaniem oraz nie opracowano zasad ruchu na 

drogach wewnątrzzakładowych. 

W ocenie inspektora pracy przeprowadzającego kontrole, nieprawidłowości nie były 

spowodowane brakiem środków na poprawę warunków pracy jak to wyjaśniali pracodawcy, lecz 

niewiedzą, brakiem dbałości organizatorów pracy oraz pracowników, niedostatecznym nadzorem, 

tolerowaniem przez nadzór stanu bezprawnego, a także niedostatecznym wypełnianiem obowiązków 

przez służbę bhp. Stwierdzono, że pracodawcy nie mają jeszcze pełnej świadomości zagrożeń i ich 

konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
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świadomości o odpowiedzialności w tym zakresie. Bagatelizowane są bezpośrednie zagrożenie dla 

zdrowia i życia pracowników, których eliminowanie nie wymaga często dużych nakładów finansowych 

i pracy. 

W trakcie przeprowadzanych kontroli jak i po kontrolach, organ Państwowej Inspekcji Pracy 

wydał ogółem 48 decyzji i 6 wniosków w wystąpieniach. Wystosowano decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn i urządzeń do czasu zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych, które 

inspektor pracy wydał w celu usunięcia zagrożeń związanych z ich obsługą. Decyzje takie wydano 

u 2 pracodawców i zostały one w trakcie kontroli wykonane. Inspektor pracy wystosował także decyzje 

z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w których nakazał 3 pracodawcom zabezpieczenie przestrzeni niebezpiecznych 

przed spadnięciem lub wpadnięciem do nich oraz 2 pracodawcom wyposażenie pracowników w środki 

ochrony indywidualnej. Decyzje te również wykonano w trakcie kontroli. Przykładem efektów było 

dostarczenie pracownikom wykonującym prace w kontakcie z preparatami niebezpiecznymi SUPER 

i CIDMAX, rękawic ochronnych odpornych na działanie preparatów żrących, szczelnych okularów 

ochronnych, ochrony twarzy, odzieży ochronnej oraz pompki służącej do przelewania ww. preparatów, 

jak również zabezpieczenie przestrzeni niebezpiecznej wałka przegubowo-teleskopowego przy 

ciągniku Zetor 7745 zespolonym z opryskiwaczem BURY i ciągniku Zetor 7245 zespolonym 

z opryskiwaczem KRUKOWIAK. Innym przykładem było zabezpieczenie otworów ściennych poddaszy 

przed wypadnięciem oraz zapewnienie odpowiedniej drabiny służącej do wejścia na poddasze 

użytkowe. Z uwagi na uregulowanie w trakcie kontroli nieprawidłowości związanych z bezpośrednim 

zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników oraz ze względu na specyfikę wydanych środków 

prawnych i stopień ich realizacji (wykonano prawie 90% wydanych środków prawnych), można  

stwierdzić znaczącą poprawę warunków pracy w skontrolowanych zakładach. 

W toku przeprowadzonych kontroli, poza wydanymi środkami prawnymi, podjęto także inne 

działania tj. inspektor pracy w trakcie kontroli prowadził rozmowy z pracownikami, pracodawcami, 

osobami kierującymi pracownikami oraz z osobami prowadzącymi sprawy dotyczące bhp, w zakresie 

podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy, określając korzyści zdrowotne i ekonomiczne dla 

wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy. Udzielono 43 porady, w tym dotyczące 

technicznego bezpieczeństwa pracy m.in.: maszyn i urządzeń technicznych, obiektów i pomieszczeń 

pracy, zaplecza higieniczno-sanitarnego, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, szkoleń bhp, organizowania stanowisk pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich, 

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów, a także 

legalności zatrudnienia obywateli polskich. 

Wyniki kontroli, ze względu na liczbę i rodzaj nieprawidłowości wskazują na potrzebę dalszego 

przeprowadzania kontroli w zakładach prowadzących działalność z zakresu chowu i hodowli zwierząt 

gospodarskich, lecz najlepiej w połączeniu z pozostałą działalnością rolniczą związaną m.in. 

z produkcją roślinną. Również podejmowane działania prewencyjno - promocyjne popularyzujące 

bezpieczną pracę w rolnictwie na pewno znacząco wpływają na poprawę bezpieczeństwa w tej branży. 

 

14. Poprawa stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

pracowników w zakładach gospodarki komunalnej 
 

W 2014 roku skontrolowano w tym zakresie 20 pracodawców, z których 12 zajmowało się 

zarówno transportem odpadów komunalnych z miejsc ich wytwarzania do miejsc przetwarzania, jak 

i ich unieszkodliwianiem, m.in. przez składowanie. Większość, bo aż 14 skontrolowanych zakładów 

należało do sektora publicznego. Przeważały zakłady o zatrudnieniu od 10 do 249 pracowników. 

Przy pracach objętych zakresem tematycznym kontroli zatrudnionych było 518 pracowników, 

z czego 444 osoby wykonywały prace związane z transportem odpadów, a 74 z obsługą składowisk. 

Nieprawidłowości ujawnione w czasie kontroli dotyczyły głównie szeroko rozumianej 

organizacji pracy. Przykładowo u 8 pracodawców brakowało 14 instrukcji bhp, a u kolejnego jedna 

z instrukcji zawierała nieprawidłowe zapisy. W 10 zakładach w instrukcjach bhp pominięto 

problematykę dotyczącą czynności remontowych i konserwacyjnych, związanych z ryzykiem 
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występowania skażeń biologicznych, a w 7 nie uwzględniono zasad postępowania z materiałem 

skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi, w tym procedur postępowania w razie awarii lub 

wypadku związanego z uwolnieniem szkodliwego czynnika biologicznego. Co drugi pracodawca nie 

organizował odkażania pojazdów, narzędzi, pojemników lub innych urządzeń do odbierania, 

magazynowania, transportu, załadunku i wyładunku odpadów komunalnych przy użyciu produktów 

biobójczych w rozumieniu ustawy o produktach biobójczych lub nie prowadził wymaganej dokumentacji 

w tym zakresie. 

W firmach zajmujących się transportem odpadów komunalnych najgorzej wypadła kwestia 

dokumentowania kontroli stanu technicznego pojazdów, ogumienia, mechanizmów i instalacji 

unoszących lub wyładowczych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u niemal 70% 

skontrolowanych pracodawców. Problemem okazało się wyposażenie pojazdów w pojemniki z solą 

fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz w zbiorniki zapewniające dostęp do 

czystej wody. 

W zakładach zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych najwięcej 

nieprawidłowości dotyczyło wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych stref 

pożarowych i stref zagrożenia wybuchem oraz określenia ich kategorii przez komisje  powoływane 

przez pracodawców. Nieprawidłowości z tym związane wystąpiły w ponad połowie skontrolowanych 

składowisk. 

Najlepiej wypadła kwestia przygotowania pracowników do pracy. Stwierdzono jedynie 

pojedyncze przypadki dopuszczenia do pracy pracowników, którzy nie posiadali aktualnych orzeczeń 

lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonywania, aktualnych szkoleń z zakresu 

bhp, czy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Więcej nieprawidłowości 

dotyczyło programów szkoleń, skierowań na badania profilaktyczne i sporządzania dokumentacji 

z oceny ryzyka zawodowego, co w pewnym stopniu podważa jakość przeprowadzanych badań, 

szkoleń, czy oceny ryzyka zawodowego. Przykładowo, u prawie połowy pracodawców w skierowaniach 

na badania profilaktyczne nie zamieszczano informacji o wszystkich zagrożeniach występujących przy 

wykonywanych pracach. Również co piąta dokumentacja z oceny ryzyka zawodowego nie 

uwzględniała wszystkich zagrożeń na stanowiskach pracy. Co trzeci pracodawca nie zapewniał 

pracownikom dostępnych szczepień ochronnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 190 decyzji, w tym 119 decyzji na 

piśmie. Do pracodawców skierowano 50 wniosków w wystąpieniach. W związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie, zastosowano 1 postępowanie 

mandatowe i 1 środek wychowawczy. 

Ustalenia z kontroli dały podstawę do skierowania 4 pism prewencyjnych do innych instytucji. 

Trzy z nich adresowane były do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i dotyczyły naruszenia przepisów 

ustawy o produktach biobójczych (nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań), a jedno do Urzędu 

Dozoru Technicznego w sprawie eksploatacji zbiornika sprężonego powietrza bez posiadania decyzji 

zezwalającej na jego użytkowanie. 

Około 40% nieprawidłowości zostało usuniętych już czasie kontroli, w wyniku realizacji decyzji 

ustnych wydanych przez inspektorów. Do końca roku stopień realizacji decyzji i wniosków wynosił 

prawie 90%. Działania inspektorów przyczyniły się m. in. do opracowania brakujących programów 

szkoleń, zamieszczania w skierowaniach na badania profilaktyczne informacji o wszystkich 

zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy, zapewnienia szczepień ochronnych, 

zorganizowania prania odzieży roboczej, która mogła ulec skażeniu szkodliwymi czynnikami 

biologicznymi, opracowania lub uzupełnienia instrukcji bhp i procedur dotyczących wykonywanych 

prac. W wyniku realizacji decyzji inspektorów pracy usunięto nieprawidłowości i uchybienia w zakresie 

stanu technicznego i wyposażenia zaplecza higieniczno-sanitarnego, pojazdy do transportu odpadów 

wyposażono w pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu oraz 

w pojemniki zapewniające dostęp do czystej wody. 

W jednym z zakładów podjęto działania w celu bardziej skutecznego zabezpieczenia 

składowiska przed dostępem osób postronnych, które wcześniej notorycznie wdzierały się na teren 

składowiska.  

Z wyjaśnień uzyskiwanych od pracodawców podczas kontroli wynikało, że nieprawidłowości 

wynikały z ograniczeń finansowych i proceduralnych (w sektorze publicznym) oraz kadrowych 
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(zwłaszcza w małych firmach). Trudno nie zgodzić się z tymi argumentami, ale dużo większe 

znaczenie w ocenie inspektorów miała niedostateczna znajomość przepisów albo niechęć do ich 

wdrożenia. Mimo, że rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi obowiązuje od 5 lat, niektórzy pracodawcy lub właściwe 

służby, uważały, że z wprowadzeniem pewnych postanowień tego przepisu można poczekać. 

W jednym z zakładów największy wpływ na powstanie nieprawidłowości miała częsta rotacja 

na stanowiskach zarządu, pociągająca za sobą zmiany organizacyjne i personalne, co powodowało 

z kolei, że kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy schodziły na dalszy plan. 

Większość uchybień z zakresu bhp wynikała ze zwykłego zaniedbania. Przykładem może tu 

być naddarta wykładzina podłogowa w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, czy uszkodzone 

obicia siedzisk w pojazdach, co zwyczajnie nie było postrzegane przez pracodawców jako problem.  

Do najważniejszych efektów, jakie osiągnięto w wyniku kontroli należy wybudowanie nowego 

zaplecza higieniczno-sanitarnego dla pracowników  jednej z RIPOK, ale trzeba przyznać, że w tym 

przypadku decyzja inspektora zbiegła się z końcem trwającej już dużej inwestycji. W innym przypadku, 

z uwagi na kilkuletnie opóźnienie inwestycji w zakresie budowy nowego zaplecza higieniczno 

sanitarnego, pracodawca zdecydował się na doraźne zaadaptowanie na szatnię odzieży domowej, 

przylegającego do części socjalnej pomieszczenia biurowego. Świadczy to o zrozumieniu potrzeb 

pracowników w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Jak pokazują uzyskane wyniki, kontrole w zakładach gospodarki komunalnej powinny być 

w dalszym ciągu kontynuowane. Konieczna jest ocena, czy uzyskana poprawa stanu bhp w wyniku 

przeprowadzonych w 2014 roku ma charakter trwały, czy też jest to efekt krótkotrwały, wynikający 

z decyzji wydanych przez inspektorów pracy 

 

15. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach 

biobójczych 
 

W 2014 roku na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 6 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakładach 

stosujących produkty biobójcze w działalności związanej z gospodarką komunalną (4 zakłady), 

w działalności badawczej (1 zakład) i w działalności związanej z pomocą społeczną (1 zakład). 

W większości zakładów zatrudnienie wynosiło od 50 do 249 pracowników. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 538 osób, w tym 508 zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy. W kontakcie z produktami biobójczymi pracowało w tych zakładach łacznie 

80 osób. 

Skontrolowano 10 opakowań, 8 różnych produktów biobójczych. Dwa ze skontrolowanych 

produktów stosowane były do mycia i dezynfekcji rąk, jeden do prania bielizny, a pozostałe do 

dezynfekcji sprzętu i/lub powierzchni. Wszystkie produkty figurowały w rejestrze produktów 

biobójczych. Należały do kategorii I (produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym 

zastosowaniu). W ramach tej kategorii dwa produkty należały do grupy 1 (produkty biobójcze do 

higieny człowieka), a pozostałe do jednej lub dwóch innych grup, tj. grupy 2 (produkty dezynfekujące 

do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze), grupy 3 (produkty biobójcze 

stosowane w higienie weterynaryjnej) i grupy 4 (produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni 

mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt). 

Wszystkie produkty, poza produktami do mycia i dezynfekcji rąk, z uwagi na ich właściwości, 

klasyfikowane były jako niebezpieczne. 

Najwięcej nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o produktach 

biobójczych dotyczyło oznakowania opakowań kontrolowanych produktów. Oznakowania aż 

5 produktów wykazywały nieprawidłowości w zakresie informacji na temat tożsamości substancji 

czynnych i ich stężeń. Kolejną nieprawidłowością stwierdzoną w przypadku 3 produktów był brak 

numeru pozwolenia na obrót na oznakowaniu opakowania. Pojedyncze nieprawidłowości dotyczyły 

informacji na temat zakresu stosowania, zaleceń lub dawek dla każdego zakresu stosowania 

i możliwych skutków ubocznych oraz wskazówek odnośnie udzielania pierwszej pomocy w razie 



 

 

139 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

zatrucia lub uczulenia, a także środków ostrożności, jakie należy zachować w czasie wykonywania 

zabiegu odkażania. 

Oprócz nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o produktach 

biobójczych, kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności dotyczyło kart charakterystyki i instrukcji bhp 

dotyczących stosowanych produktów biobójczych. Wystąpiły one u 2 z 6 skontrolowanych 

pracodawców. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości związanych z brakiem wyposażenia lub 

niestosowaniem przez pracowników środków ochrony indywidualnej, co miało miejsce w latach 

ubiegłych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli dwóm pracodawcom wydano na piśmie 5 decyzji, które 

bezpośrednio wiązały się z realizowanym tematem, a do jednego z nich skierowano w tym zakresie  

1 wniosek w wystąpieniu. Decyzje i wniosek zostały już wykonane. 

Dwie decyzje dotyczyły instrukcji bezpiecznego postępowania z 3 produktami biobójczymi, 

które sklasyfikowane były jako mieszaniny niebezpieczne, a pozostałe 3 decyzje karty charakterystyki, 

spisu niebezpiecznych substancji chemicznych oraz zabezpieczenia uszkodzonego opakowania przed 

rozsypaniem się produktu. Wniosek w wystąpieniu odnosił się do produktu stosowanego po upływie 

terminu przydatności określonego na opakowaniu. 

W związku z tym, że nieprawidłowości związane z oznakowaniem opakowań produktów 

biobójczych leżały po stronie podmiotów wprowadzających produkty biobójcze do obrotu, a nie 

pracodawców stosujących je w swojej działalności, inspektorzy pracy nie byli uprawnieni do ich 

regulowania. W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień skierowano więc 3 zawiadomienia 

o niewłaściwym oznakowaniu produktów biobójczych do właściwych Powiatowych Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznych, z których dwie wszczęły w tym zakresie postępowania wyjaśniające.  

Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w zakresie oznakowania opakowań, nie leżały po stronie 

pracodawców stosujących produkty biobójcze. Odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczyć należy 

producentów i dystrybutorów, którzy wprowadzając produkt biobójczy do obrotu nie wywiązali się 

należycie z obowiązków określonych w ustawie o produktach biobójczych. Kontrolowani pracodawcy 

nie mieli świadomości istnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. 

Jednak pracodawcy, nie zapewniając kart charakterystyki i instrukcji bezpiecznego 

postępowania z produktami biobójczymi dopuścili się naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wynikało to ze zwykłego zaniedbania albo z niewiedzy, że istnieje taki obowiązek w odniesieniu 

do stosowanego produktu. 

Zasadniczym celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów ustawy o produktach 

biobójczych. Przeprowadzone kontrole podobnie jak w latach ubiegłych, wykazały istnienie 

nieprawidłowości w oznakowaniu produktów biobójczych, choć stwierdzono ich znacznie mniej. 

Z punktu widzenia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy największym 

problemem okazał się brak instrukcji bezpiecznego postępowania z produktami biobójczymi 

klasyfikowanymi jako niebezpieczne karty charakterystyki produktu. 

Kontrole ujawniły również problem związany z właściwym doborem produktów biobójczych 

stosowanych do higieny człowieka, wynikający z istnienia produktów z pogranicza produktów 

biobójczych i kosmetyków oraz produktów o podwójnej klasyfikacji. 

 

16. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych – zamknięte użycie GMO 
 

W 2014 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 2 kontrole przestrzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych. Skontrolowane zakłady to szkoły wyższe o zatrudnieniu przekraczającym 250 osób. 

Liczba osób pracujących w kontrolowanych zakładach wynosiła 3 283, w tym 2 546 osób 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Przy operacjach zamkniętego uzycia GMO pracowało 

łącznie 7 pracowników. 
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Prowadzone u pracodawców operacje zamkniętego uzycia GMO zaliczone zostały do 

I (najniższej) kategorii zagrożenia. 

U kontrolowanych pracodawców stwierdzono nieliczne nieprawidłowości i uchybienia 

wynikające z nieprzestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do niego. 

Za najistotniejszą nieprawidłowość uznać należy dopuszczenie 5 pracowników do pracy bez 

aktualnych szkoleń okresowych z zakresu bhp. W dwóch przypadkach u pracodawców wystąpiły 

uchybienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Okazane dokumentacje nie uwzględniały aktualnych 

warunków pracy i faktycznych zagrożeń związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji 

chemicznych i ich mieszanin oraz narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, w tym GMO. 

Zadawalająco wypadła ocena pomieszczeń pracy, a w szczególności ich przystosowanie do 

wymaganego stopnia hermetyczności, tym bardziej, że prowadzone prace wymagały zapewnienia 

jedynie I stopnia hermetyczności. Ściany, podłogi i powierzchnie robocze przystosowane były do ich 

łatwego czyszczenia i zmywania. Zapewniono urządzenia i środki do dezynfekcji pomieszczeń, 

powierzchni oraz rąk. Stanowiska pracy zorganizowano zgodnie z ogólnymi przepisami bhp. 

Pracowników wyposażono w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Zapewniono 

wymagane zaplecze higieniczno-sanitarne. Jedyne nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły braku 

wentylacji ogólnej w jednym z pomieszczeń pomocniczych i w jednym z ustępów oraz braku warunków 

do oddzielnego przechowywania odzieży domowej i roboczej pracowników kontrolowanej jednostki. 

Inne nieprawidłowości dotyczyły np. prowadzenia dezynfekcji bez ustalonych procedur, braku 

właściwego oznakowania opakowania substancji niebezpiecznej, braku instrukcji udzielania pierwszej 

pomocy i wykazu osób przeszkolonych w tym zakresie oraz braku pojedynczych kart charakterystyki 

dla stosowanych substancji chemicznych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 13 decyzji, w tym 5 decyzji na piśmie. 

Do jednego z pracodawców skierowano wystąpienie zawierające 2 wnioski. 

Pierwsze efekty uzyskano już w trakcie kontroli, w wyniku realizacji 8 decyzji ustnych. 

Do końca ubiegłego roku uzyskano informację o realizacji 3 decyzji terminowych i zastosowaniu się do 

otrzymanych wniosków, a dla pozostałych decyzji wyznaczone terminy realizacji jeszcze nie upłynęły. 

U jednego z zakładów 5 pracowników poddano szkoleniu okresowemu, zaktualizowano ocenę 

ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych z zamkniętym użyciem GMO, opracowano 

procedurę dezynfekcji obowiązującą w laboratoriach, zapewniono brakujące karty charakterystyki, 

oznakowano pojemnik z niebezpieczną substancją chemiczną, zapewniono instrukcję udzielania 

pierwszej pomocy i wykaz osób przeszkolonych. Pracodawca zobowiązał się do zamieszczania 

w skierowaniach na badania profilaktyczne informacji na temat wszystkich zagrożeń ujawnionych 

w ramach oceny ryzyka zawodowego i uwzględnienia w programie szkoleń okresowych zagadnień 

związanych z prowadzeniem operacji zamkniętego użycia GMO.  

W ocenie inspektora, część nieprawidłowości wynikała z niedopatrzenia. Dotyczyło to głównie 

braku kilku kart charakterystyki, instrukcji udzielania pierwszej pomocy i innych kwestii proceduralnych. 

Nieco inne było podłoże nieprawidłowości dotyczących pominięcia niektórych czynników chemicznych 

czy biologicznych w ocenie ryzyka zawodowego, w programach szkoleń i skierowaniach na badania 

profilaktyczne oraz nieprawidłowości dotyczących poddawania pracowników szkoleniom okresowym.  

Podobnie jak w latach poprzednich nie stwierdzono nieprawidłowości z zakresu przestrzegania 

przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Kontrole wykazały nieliczne 

nieprawidłowości z zakresu ogólnych przepisów bhp. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt 

szczególnych wymagań, jakie stawiane są podmiotom występującym o zgodę na zamknięte użycie 

GMO. Przygotowanie wniosku, poprzedzone oceną zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, 

określeniem środków hermetyczności odpowiednich do ustalonej kategorii zagrożenia oraz 

opracowaniem planu postepowania na wypadek awarii, powoduje, że większość nieprawidłowości jest 

eliminowana już na etapie projektowania operacji zamkniętego użycia GMO. Trzeba też przyznać, że 

skontrolowane działania zamkniętego użycia GMO należały do I kategorii zagrożenia, przy której 

wymagania w zakresie środków hermetyczności nie są zbyt wygórowane i prawie wszystkie placówki 

oświatowe i naukowo-badawcze już je spełniają. 
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1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 

A. Kontrole czasu pracy w zakładach różnych branż i zatrudnienia 

w niepełnym wymiarze czasu pracy 
 

Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili w 2014 r. kontrole w 87 podmiotach 

zatrudniających łącznie 111 338 pracowników, w tym 4 913 kobiet i 31 młodocianych. 

Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym – 76 podmiotów 

zatrudniających łącznie 10 137 pracowników, w tym 4 379 kobiet i 27 pracowników młodocianych oraz 

w sektorze publicznym – 11 podmiotów zatrudniających łącznie 1 001 pracowników, w tym 534 

kobiety. 

Kontrole przeprowadzono w 11 zakładach małych (zatrudniających do 9 pracowników), w 33 

jednostkach średnich (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), w 26 jednostkach dużych 

(zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz 17 zakładach wielkich (zatrudniających ponad 250 

pracowników). 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy przeprowadzono w branżach 

 

Branża Ilość kontroli Liczba pracowników 

Przetwórstwo przemysłowe 31 4 869 pracowników 

Dostawa wody 4 334 

Budownictwo 6 154 

Handel i naprawy 25 2 851 

Finanse i ubezpieczenia 1 196 

Obsługa rynku nieruchomości 1 302 

Działalność profesjonalna 6 89 

Usługi administrowania 7 1 978 

Administracja publiczna i obrona narodowa 3 222 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1 36 

Kultura, rozrywka i rekreacja 2 107 

 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprowadzenie ewidencji 

czasu pracy dla 23 pracowników w 2 kontrolowanych podmiotach. W 25 podmiotach 

(29% skontrolowanych zakładów) w stosunku do 413 zatrudnionych stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy polegające przede wszystkim na: 

 

 nieewidencjonowaniu liczby godzin pracy w dobie pracowniczej, pracy w dni wolne od pracy,  

w porze nocnej lub ewidencjonowania tej pracy nie na kartach pracy, a w odrębnych 

dokumentach 

 dokonywaniu poprawek, skreśleń na kartach pracy, co uniemożliwia ustalenie, czy ewidencja 

czasu pracy jest prowadzona rzetelnie.  

 nieewidencjonowaniu faktycznie przepracowanych godzin. 

 

Inspektorzy stwierdzili również nieprawidłowości w zakresie ustalania systemów i rozkładów 

czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy – na 86 skontrolowanych zakładów 

w 15 jednostkach (17% wszystkich zakładów) pracodawcy nie spełnili ciążącego na nich obowiązku 

w ogóle, w 24 podmiotach (28% zakładów) ustalono tylko systemy czasu pracy lub rozkłady czasu albo 

nie wskazano obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy. W 6 zakładach stwierdzono 

nieustalenie rozkładów czasu pracy, w 2 przypadkach stwierdzono nieustalenie okresów 

rozliczeniowych. 

Inspektorzy stwierdzili powyższe nieprawidłowości zarówno u pracodawców małych, jak 

i zatrudniających powyżej 50 pracowników, a także w jednostkach samorządowych, przy czym jak 
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wynika z dokonanych ustaleń, wynikały one albo z niewiedzy pracodawców. 

 Kontrolujący stwierdzili w 24 zakładach nieustalenie rozkładów czasu pracy dla pracownika, 

a w 16 podmiotach – błędnie sporządzone harmonogramy pracy. Nieprawidłowości polegały m.in. na 

niewskazaniu, jakie dni są dniami wolnymi z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, dniami wolnymi za 

pracę w niedziele lub święta, nieprawidłowym ustaleniu dobowego i miesięcznego rozkładu czasu 

pracy, planowaniu większej liczby godzin pracy niż wynikało to z nominalnego czasu pracy, 

niezaplanowaniu należnych odpoczynków dobowych i tygodniowych, niezaplanowaniu należnej liczby 

dni wolnych od pracy. 

Inspektorzy pracy ustalili, że w 12 podmiotach nie przekazano pracownikom informacji  

o rozkładach czasu pracy. W 9 kontrolowanych przedsiębiorstwach rozkłady przekazano pracownikom  

w terminie krótszym niż przewidują to obowiązujące przepisy. 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy wykazały, że 4 pracodawców nieprawidłowo 

wprowadziło przedłużony okres rozliczeniowy, m.in.: 

 

 wprowadzono dla równoważnego systemu czasu pracy okres rozliczeniowy czasu pracy 

przedłużony do 3 miesięcy bez uprzedniego zawiadomienia o tym właściwego inspektora 

pracy; 

 kopię zawartego z pracownikami porozumienia o wprowadzeniu przedłużonego okresu 

rozliczeniowego przekazano do Państwowej Inspekcji już po wprowadzeniu w życie. 

 

Inspektorzy pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 r. stwierdzili przypadki 

nierekompensowania lub nieprawidłowego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych 

wynikających z przekroczenia normy dobowej czasu pracy. Na 57 zakładów, w których stwierdzono 

pracę w godzinach nadliczbowych, w 7 podmiotach stwierdzono, że 30 zatrudnionym ani nie 

wypłacono należnego wynagrodzenia za nadgodziny, ani nie udzielono czasu wolnego. 
W 11 zakładach stwierdzono nieprawidłowy sposób zrekompensowania pracy w godzinach 

nadliczbowych dla 36 pracowników polegający na udzielaniu czasu wolnego za przepracowane 

nadgodziny bez wniosku pracownika w wymiarze godzina za godzinę, po upływie okresu 

rozliczeniowego albo poprzez zaniżenie należnego dodatku za nadgodziny,  

Brak rekompensaty za godziny nadliczbowe wynikał m.in. z niewypłacenia dodatku za 

nadgodziny w związku z dwukrotnym rozpoczynaniem pracy w tej samej dobie pracowniczej. 

Pracodawcy nie mieli zwykle świadomości, że w takim wypadku występują godziny nadliczbowe i  mają 

obowiązek wypłacenia dodatku za nadgodziny. W tych wypadkach część pracodawców nie 

przyjmowała do wiadomości, że istnieją przepisy ograniczające termin udzielenia czasu wolnego albo 

faktu, że w przypadku udzielania czasu wolnego bez wniosku pracownika jest on rekompensowany 

wyższym wymiarem czasu wolnego za nadgodziny. 

 Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w 55 podmiotach w stosunku do 760 

objętych zagadnieniem pracowników wykazały u 5 pracodawców przypadki niewypłacenia 

wynagrodzenia lub nieudzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających 

z przekroczenia normy średniotygodniowej w stosunku do 43 pracowników. 

W 10 kontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzili zaniżenie wysokości 

wynagrodzenia za nadgodziny wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej. 

Inspektorzy pracy w trakcie ujawnili nadal występujące przypadki dwukrotnego rozpoczynania 

pracy w tej samej dobie pracowniczej w 19 zakładach pracy na 62 skontrolowanych 

(32% skontrolowanych podmiotów). Powyższe nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 95 

pracowników na 856 skontrolowanych, przy czym zostały one wykazane jedynie u tych pracodawców, 

którzy ewidencjonowali godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, w związku z czym faktyczna skala 

uchybień w tym zakresie może być wyższa niż wynika to z danych statystycznych. Przyczynami tych 

nieprawidłowości było m.in. niewłaściwe planowanie godzin pracy, nieoczekiwane zamiany, często 

dokonywane między pracownikami bez wiedzy przełożonych lub pracodawców, co ujawniano dopiero 

w czasie kontroli.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili u 11 pracodawców 
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przypadki zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych w wymiarze przekraczającym 

dopuszczalną liczbę nadgodzin przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym w stosunku 

do 40 pracowników (na 754 zbadanych).  

Kontrole przeprowadzone u 48 pracodawców wykazały w 6 przypadkach zatrudnianie 

pracowników w godzinach nadliczbowych przekraczających dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych 

w roku kalendarzowym w stosunku do 20 pracowników (na 1 534 skontrolowanych). 

Inspektorzy stwierdzali również nieprawidłowości zakresie zapewniania pracownikom 

należnych odpoczynków tygodniowych. W 13 zakładach na 78 kontrolowanych nie zapewniono 

minimalnego odpoczynku tygodniowego 63 pracownikom (na 1 122 kontrolowanych). 

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w planowaniu pracy polegające na 

nieuwzględnianiu obowiązku zapewnienia należnego odpoczynku tygodniowego, co miało miejsce 

w przypadku planowania pracy w soboty jako dni robocze. Niezapewnienie należnego odpoczynku 

tygodniowego było również spowodowane dodatkową pracą w soboty i niedziele bez odpowiedniej 

korekty harmonogramów pracy. 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy ujawniły znaczną skalę nieprawidłowości  

w zakresie zapewniania pracownikom dni wolnych od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. 

Na 66 podmiotów, w których odbywała się praca w więcej niż 5 dni, w 31 zakładach 

(47% skontrolowanych jednostek) stwierdzono nieudzielenie pracownikom dni wolnych. Na 1 086 

skontrolowanych pracowników w kontrolowanych zakładach nie udzielono 210 pracownikom 1 125 dni 

wolnych od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy.  

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono zarówno u pracodawców małych, jak i w dużych 

zakładach pracy. Zdiagnozowanie przyczyn jest trudne, ponieważ pracodawcy zwykle tłumaczą to zbyt 

małą liczbą pracowników wpływ, albo częstym absencjami chorobowymi. W jednej ze spółek skala 

zjawiska była bardzo duża, ponieważ na 90 skontrolowanych pracowników nieprawidłowości dotyczyły 

37 pracowników, czyli 41% skontrolowanych. W tym wypadku jedną z przyczyn było wprowadzenie 

Programu Dobrowolnych Odejść, który miał miejsce w stosunkowo krótkim czasie w ciągu okresu 

rozliczeniowego, co uniemożliwiło dostosowanie harmonogramów pracy do zm ian w obsadach 

kadrowych.. 

Przeprowadzone w 2014 r. kontrole wykazały nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 

obowiązku udzielania pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Nieprawidłowości 

te stwierdzono w 6 przedsiębiorstwach na 68 skontrolowanych zakładów, w których odbywała się 

praca w niedziele w stosunku do 48 pracowników na 935 skontrolowanych. W tym wypadku 

przyczynami nieprawidłowości było niewłaściwe planowanie pracy, przeoczenie i konieczność 

zapewnienia zastępstw – dotyczyły to przede wszystkim zakładów produkcyjnych. 

Inspektorzy pracy stwierdzili 3 przypadki niezrekompensowania lub nieprawidłowego 

zrekompensowania pracy w niedziele lub święta. 

Nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia niepłatnej przerwy w pracy stwierdzono tylko 

w 1 zakładzie. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 r. inspektorzy pracy ujawnili w 2 kontrolowanych 

podmiotach nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o pracy w porze nocnej, polegające 

na nieewidencjonowaniu pracy w porze nocnej i niewypłacaniu z tego tytułu należnego dodatku. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy: 

 
 

Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy 

 

W grupie kontrolowanych zakładów po 01.04.2014 r. zatrudniano w niepełnym wymiarze czasu 

pracy 162 pracowników w 44 podmiotach. W stosunku do 53 pracowników, u 22 pracodawców 

(50% kontrolowanych jednostek) stwierdzono niewypełnienie obowiązku  określonego w art. 151 § 5 

kodeksu pracy, tj. nie ustalono liczby godzin, której przekroczenie uprawnia pracownika do 

dodatkowego wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych. 

W 8 zakładach stwierdzono zatrudnianie pracowników niepełnoetatowych ponad ustalony 

wymiar. Dotyczyło to łącznie 34 pracowników. 

W czasie kontroli inspektorzy pracy wydali 8 poleceń dotyczących 55 pracowników. W wyniku 

realizacji poleceń pracodawcy wypłacili 2 pracownikom świadczenia w łącznej kwocie 2 360,-zł.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 r. inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

72 wystąpienia zawierające 272 wnioski. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 59 wystąpień 

zawierających 217 wniosków. W związku z realizacją wystąpień dotyczących wypłaty świadczeń 

w związku z przepracowanymi godzinami nadliczbowymi lub stwierdzonymi zaniżeniami świadczeń 

nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy

nieustalenie systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych
okresów rozliczeniowych czasu pracy

nieustalenie systemów lub rozkładów czasu pracy albo przyjętych
okresów rozliczeniowych czasu pracy

nieprawidłowości w zakresie ustalania indywidualnych rozkładów
czasu pracy dla pracowników

nieprawidłowości w zakresie rekompensowania  pracy w godzinach
nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej

nieprawidłowości w zakresie rekompensowania  pracy w godzinach
nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy

średnioptygodniowej

dwukrotne zatrudnianie w tej samej dobie pracowniczej

niezapewnienie minimalnego 11-godzinnego odpoczynku
dobowego

niezapewnienie minimalnego 24-godzinnego odpoczynku
tygodniowego

niezapewnienie dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy w przyjętym okresie  rozliczeniowym

nieustalenie w umowach o pracę z pracownikami zatrudnionymi w
niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin, której
przekroczenie uprawnia pracownika do dodatkoweog

wynagrodzenia

29% 

17% 

28% 

46% 

35% 

27% 

25% 

27% 

17% 

47% 

50% 
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wypłacono 24 pracownikom łączną kwotę 11 071,23 zł. Ponadto w wyniku realizacji wystąpienia 

inspektora spółka akcyjna wypłaciła 442 pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za pracę 

w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia norm średniotygodniowych w łącznej 

kwocie 454 954 zł brutto w 2014 r. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy inspektorzy pracy nałożyli 20 mandatów karnych za 57 wykroczeń w zakresie przestrzegania 

przepisów o czasu pracy. Najczęstsze stwierdzone wykroczenia to: niezapewnienie dni wolnych 

z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – 18 zakładach, niezapewnienie minimalnego 11 - godzinnego 

odpoczynku dobowego – w 11 zakładach, niezapewnienie należnego odpoczynku tygodniowego 

w 8 zakładach. 

Łączna kwota nałożonych mandatów wyniosła 26 300 zł. Wobec 4 osób odpowiedzialnych na 

stwierdzone nieprawidłowości zastosowano środki wychowawcze. 

  

Wnioski 

 

Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. kontroli wskazują, że w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy przez pracodawców nie nastąpiła znacząca poprawa. W 2 zakładach stwierdzono brak 

ewidencji czasu pracy, a u 23 pracodawców, czyli prawie 30% kontrolowanych podmiotów, 

stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji czasu w prawie 1/3 z kontrolowanych 

podmiotów. Wykazane uchybienia w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim niepełnej ewidencji 

czasu pracy, braku informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, co miało istotne znaczenie 

dla ustalenia przestrzegania przepisów o dobie pracowniczej i odpoczynku dobowymi i tygodniowym 

oraz o pracy w porze nocnej.   

Najczęściej występujące wykroczenia w zakresie czasu pracy to: zatrudnianie pracowników 

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

z naruszeniem przepisów o 11 - godzinnym odpoczynku dobowym i 35 - godzinnym odpoczynku 

tygodniowym, zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych ponad dopuszczalny limit w roku 

kalendarzowym, nieudzielanie pracownikom, co czwartej niedzieli wolnej od pracy, nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

W czasie kontroli pracodawcy i pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu 

pracy najczęściej niewiedzą tłumaczyli błędne prowadzenie ewidencji czasu pracy niewiedzą.  

 

Stwierdzone przypadki nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczyły przede 

wszystkim niewłaściwego ewidencjonowania czasu pracy pracowników polegającego m.in. na: 

 

 nieprowadzeniu indywidualnych kart pracy (ewidencja była prowadzona dla kilku pracowników 

na jednym dokumencie); 

 nieewidencjonowaniu godzin pracy w poszczególnej dobie pracowniczej, tj. niewpisywaniu 

w ogóle godzin pracy w danym dniu i zaznaczaniu tylko obecności w pracy (np. na listach 

obecności), a w przypadku pracowników pracujących w różnych godzinach – niezawieraniu 

informacji o godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy.   

 

B. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy - kontrole w sektorze 

bankowym i zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy 
 

Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 16 podmiotach zatrudniających 

łącznie 1 147 pracowników, w tym 977 kobiet. 

 

Kontrolą objęto banki spółdzielcze mające siedziby na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili przypadku 

nieprowadzenia ewidencji czasu pracy, natomiast w 5 podmiotach (31 % skontrolowanych zakładów) 

w stosunku do 2 zatrudnionych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu 
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pracy polegające przede wszystkim na: 

 

 nieewidencjonowaniu liczby godzin pracy w dobie pracowniczej – w 2 bankach, 

 nieprawidłowo ewidencjonowano czas pracy w dni wolne od  pracy dla 1 pracownika 

w 1 banku, 

 nieprawidłowo prowadzono ewidencję czasu pracy – nie założono indywidualnych kart 

pracy dla poszczególnych pracowników w 1 banku. 

 

We wszystkich kontrolowanych bankach ustalono systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy 

rozliczeniowe, przy czym nieprawidłowości w zakresie ustalania rozkładu czasu pracy wykazano tylko 

w 1 banku – nie ustalono dni wyznaczonych jako wolne od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia 

pracy – praca odbywała się również w soboty, a w harmonogramach pracy planowano pracę 

dwukrotnie tej samej dobie pracowniczej. 

 Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy nie wykazały przypadku wprowadzenia 

wydłużonego okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

wprowadzania ruchomego czasu pracy na podstawie porozumienia z pracownikami oraz na wniosek 

pracownika. 

Inspektorzy pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 r. stwierdzili przypadki 

nierekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej 

czasu pracy w 2 bankach w stosunku do 4 pracowników. Ustalono, że pracownikom wykonującym 

pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia z tego 

tytułu.  

Kontrole nie wykazały natomiast nieprawidłowości w zakresie rekompensowania pracownikom 

pracy w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej. 

Przypadki dwukrotnego zatrudniania pracowników w tej samej dobie stwierdzono w 5 bankach, 

ale były to sporadyczne przypadki – dotyczyły łącznie 12 pracowników. 

W żadnym banku nie wykazano przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby godzin 

nadliczbowych w tygodniu oraz w roku kalendarzowym. 

W 1 banku nie udzielono czasu wolnego za przepracowane nadgodziny wynikające 

w dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili przypadki niezapewnienia 

pracownikom należnego odpoczynku dobowego w 4 podmiotach dla 4 pracowników. W 1 banku, gdzie 

na podstawie porozumienia z pracownikami wprowadzono ruchomy czas pracy, również wystąpił 

w stosunku do 1 pracownika przypadek niezapewnienia minimalnego 11-godzinnego odpoczynku 

dobowego. 

Inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w rekompensowaniu pracy w niedziele lub 

święta – w jednym z banków wynagrodzenie za pracę w święto wypłacono 5 pracownikom dopiero 

w następnym miesiącu. Natomiast 2 pracownikom innej jednostki wykonującym pracę w święto 

1 stycznia w wymiarze godzin przekraczającym obowiązujący ich dobowy wymiar czasu pracy, 

tj. 8 godzin, nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

przypadających w święto. 

Ze względu na to, iż we wszystkich kontrolowanych bankach niedziele są wolne od pracy, nie 

występował problem zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej od pracy. 

Kontrolujący nie stwierdzili przypadku wprowadzenia dodatkowej, niepłatnej przerwy na 

spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy nie wykazały nieprawidłowości 

w zatrudnianiu pracowników w porze nocnej – 1 pracownik wykonywał pracę w porze nocnej w ramach 

pracy w godzinach nadliczbowych.  

  



 

 

148 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy 
 

Na 16 skontrolowanych banków, w 9 podmiotach zatrudniano łącznie 25 pracowników 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. Kontrole wykazały, że w 6 bankach w stosunku do 12 

pracowników nie ustalono w umowach o pracę liczby godzin, której przekroczenie uprawniało 

pracownika do dodatkowego wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Kontrole nie wykazały natomiast przypadków zatrudniania pracowników niepełnoetatowych 

w wymiarze czasu pracy przekraczającym ustalony w umowie o pracę. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2014 r. inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

10 wystąpień zawierających 26 wniosków oraz wydano 1 polecenie. Pracodawcy poinformowali 

o wykonaniu 8 wystąpień zawierających 24 wniosków.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów 

o czasie pracy inspektorzy pracy zastosowano wobec 2 pracodawców środki wychowawcze za 

2 wykroczenia w zakresie czasu pracy oraz skierowano wniosek o wyciągnięcie konsekwencji 

dyscyplinarnych wobec osoby odpowiedzialnej za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy. 

Wyniki przeprowadzonych w 2014 r. kontroli wskazują, że w przypadku kontrolowanych 

banków skala stwierdzonych nieprawidłowości nie jest znaczna, a stwierdzone uchybienia mają 

przeważnie charakter incydentalny, wynikający z pomyłek lub przeoczenia. 

Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

tj. nieewidencjonowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.  

 

2. Kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców 
 

Przeprowadzono łącznie 23 kontrole w 23 zakładach pracy. Inspektorzy pracy w OIP 

w Bydgoszczy objęli kontrolą łącznie 29 107 dni pracy kierowców (zaplanowano wg harmonogramu 

28 000 dni), co stanowi 103,95% planu.  

 

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 2 384 osoby, z czego 2 330 osób 

zatrudnionych w ramach stosunku pracy w tym: 

 

 417 kobiet,  

 6 młodocianych, 

 50 osób niepełnosprawnych, 

 24 cudzoziemców, 

 2 osoby – wykonywały pracę, jako podmiot samozatrudniający się, 

 52 osoby – wykonywały pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, 
 

Kontrole przeprowadzone w 23 firmach potwierdzają, analogicznie jak w roku ubiegłym, 

skrajnie różne podejście pracodawców do kwestii przestrzegania przepisów Rozporządzenia UE 

561/2006 oraz Umowy AETR. Nadal należy rozróżnić dwie grupy pracodawców. Pierwsza, to coraz 

mniej liczna grupa, która nie robi nic w zakresie nadzorowania kierowców. Natomiast druga grupa 

to pracodawcy, którzy zatrudniają osoby w celu nadzoru lub sami kontrolują kierowców. 

Coraz częściej pracodawcy zlecają rozliczanie czasu pracy kierowców wyspecjalizowanym firmom 

zewnętrznym. Spośród 23 przeprowadzonych kontroli w jednym przypadku zauważalny był 

całkowity brak nadzoru nad pracą kierowców. Była to kontrola w firmie transportowej, gdzie 

w wyniku kontroli 7 kierowców, obejmującej łącznie 1 855 dni pracy kierowców, naliczono łączną 

karę w kwocie 61 700 zł. Nałożona kara została jednak na mocy przepisów ograniczona do 

15 000 zł. 
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Przykłady naruszeń 

Kierowca jednej ze spółek transportowych o godzinie 05:45 rozpoczął 24-godzinny okres 

rozliczeniowy, w ciągu którego powinien wykorzystać minimum 9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. 

W okresie tym kierowca odebrał jedynie 2 godziny i 59 minut nieprzerwanego odpoczynku, 

tj. od godziny 02:46 do godziny 05:45 dnia 13.07.2013 r. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas 

odpoczynku o 6 godzin i 1 minutę. W niniejszym przypadku dopuszczalnym było wykorzystanie przez 

kierowcę odpoczynku w wymiarze skróconym do 9 godzin. 

 

 Kierowca przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia przy wykonywaniu przewozu 

drogowego o czas 12 godzin i 21 minut. Dzienny „okres prowadzenia pojazdu” (okres 

pomiędzy każdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub między okresem dziennego 

i tygodniowego odpoczynku) rozpoczął się w dniu 04.08.2013 r. o godzinie 17:19, a zakończył 

w dniu 07.08.2013 r. o godzinie 06:48. W okresie tym kierowca prowadził pojazd łącznie przez 

22 godzin i 21 minut. W niniejszym przypadku dopuszczalnym było prowadzenie przez 

kierowcę pojazdu w wymiarze 10 godzin. 

 Kierowca przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia przy wykonywaniu przewozu 

drogowego o czas 11 godzin . Dzienny „okres prowadzenia pojazdu” rozpoczął się w dniu 

07.08.2013 r. o godzinie 16:03, a zakończył w dniu 10.08.2013 r. o godzinie 04:45. W okresie 

tym kierowca prowadził pojazd łącznie przez 21 godzin. W niniejszym przypadku 

dopuszczalnym było prowadzenie przez kierowcę pojazdu w wymiarze 10 godzin. 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal widoczną przyczyną stwierdzonych naruszeń 

w zakresie przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców jest niedostateczna wiedza o wymaganiach przepisów wśród kierowców.  

Poważną przyczyną naruszeń jest fakt, że część pracodawców (głównie w małych firmach) 

ogranicza się wyłącznie do przechowywania tarczek i danych cyfrowych, a pomija całkowicie ich 

analizę. Pozwoliłoby to na bieżąco eliminować nieprawidłowości.  

Nadal przez przewoźników zgłaszany jest problem zmian godzin załadunku lub rozładunku, 

czego konsekwencją jest konieczność przerwania przez kierowcę prawidłowo zaplanowanego 

odpoczynku dobowego. Firmy godzą się na takie zmiany w organizacji przewozu, ponieważ odmowa 

zmiany godziny załadunku lub rozładunku może grozić zerwaniem kontraktu. 

W wyniku przeprowadzonych 23 kontroli wydano 22 decyzje o ukaraniu na łączną kwotę 

98 000 zł, jednak w wyniku odwołania od jednej z decyzji, inspektor pracy dokonał zmiany kwoty kary 

(uchylił karę za jedno naruszenie), zmniejszając ją o kwotę 850 zł. W związku z tym łączna kwota 22 

kar nałożonych przez inspektorów pracy w roku 2014 r. wyniosła 97 150 zł.  Łączna kwota naliczonych 

kar (po zmniejszeniu o ww. 850 zł) za naruszenia wyniosła 143 850 zł. Różnica wynika z ograniczenia 

w 1 decyzji, kwoty naliczonej do dopuszczalnej kwoty górnej granicy kary. Kwota naliczonej kary 

61 700 zł została obniżona do dopuszczalnej kwoty 15 000 zł. 
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Liczby nieprawidłowości, za które nałożono kary w drodze decyzji transportowej zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Porównanie liczby naruszeń stwierdzonych w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 

 
 

W dalszym ciągu najwięcej naruszeń stwierdzono w zakresie braku wymaganego odpoczynku 

dobowego. Powodem naruszeń w tym zakresie jest często brak wiedzy u kierowców, którzy często 

wykorzystują więcej niż 3 skrócone odpoczynki dobowe (pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi).  

Widoczny spadek naruszeń związanych z jazdą ciągłą jest związany głównie z przykładaniem 

M3103 – 
Nieprawidłowe 

wypełnianie 
wykresówek 

M3201 – 
Przekroczony czas 

jazdy dziennej 
M3203 – 

Przekroczony czas 
jazdy 

dwutygodniowej 

M3204 – 
Przekroczona 

jazda ciągła bez 
przerwy 

M3206 – Brak 
odpoczynku 
dobowego 

M3207 – Brak 
odpoczynku 

tygodniowego 

4 

69 

16 

102 

240 

11 

16 
48 

6 

124 

241 

34 

64 

139 

24 

179 

327 

60 

24 
51 

4 

68 

194 

34 

2011

2012

2013

2014

 

Rodzaj nieprawidłowości 

 

Naruszenia 

w ilu zakładach 
2011 2012 2013 2014 

M3103 – Nieprawidłowe 

wypełnianie wykresówek 
4 16 64 24 5 

M3201 – Przekroczony czas 

jazdy dziennej 
69 48 139 51 13 

M3203 – Przekroczony czas 

jazdy dwutygodniowej 
16 6 24 4 3 

M3204 – Przekroczona jazda 

ciągła bez przerwy 
102 124 179 68 19 

M3206 – Brak odpoczynku 

dobowego 
240 241 327 194 21 

M3207 – Brak odpoczynku 

tygodniowego 
11 34 60 34 11 

RAZEM: 442 474 795 375  
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do tego zagadnienia dużej uwagi przedsiębiorców, z powodu bardzo wysokich kar za ten rodzaj 

naruszenie normy jazdy ciągłej bez wymaganej przerwy.  

Z nałożonych 22 kar na łączną kwotę 97 150 zł na dzień 14.01.2015 r. uregulowano w całości 

należności z tytułu 16 kar (kwotę 51 800 zł). Łączne należności wpłacone z tytułu nałożonych decyzji 

w 2014 r. wynoszą 69 000 zł, co stanowi 71% nałożonej kwoty kar. Wobec 5 decyzji na łączną kwotę 

31 050 zł złożono wnioski o rozłożenie na raty. Decyzje rozłożone na raty w I półroczu (2 decyzje) 

oraz 1 decyzja z II półrocza 2014 r., zostały spłacone w całości. Natomiast 2 pozostałe decyzje 

rozłożone na raty, są spłacane zgodnie z harmonogramem spłat. Jedna spłata zakończy się na 

koniec marca, a druga na koniec lipca 2015 r.  

Dane o decyzjach z roku 2014 r. 

Etap realizacji decyzji ilość decyzji kwota zapłacona 

Kary zapłacone w całości (w tym 3 rozłożone na raty) 16 51 800 zł 

Kary rozłożone na raty – spłacane terminowo (zgodnie 

z decyzją o rozłożeniu na raty) 
2 8 000 zł (z 17 150 zł) 

Kary zapłacone częściowo – spłacane w ratach bez 

decyzji inspektora pracy (po wydaniu upomnienia) 
2 9 200 zł (z 24 200 zł) 

Kary dla których nie minął termin zapłaty 2 4 000 zł 

 

W roku 2014 badano również kilka aspektów przestrzegania norm czasu pracy wynikających 

z ustawy o czasie pracy kierowców. W wyniku ustaleń inspektorów pracy wydano w tym zakresie 

42 wnioski w wystąpieniach.  

 

Szczegółowe rozbicie wydanych wniosków zawiera poniższa tabela 

 

 

 

Rodzaj naruszenia 

ile 

zakładów/ 

kierowców 

Wydane 

wnioski 

Przekroczenie dopuszczalnej 48-godzinnej średniotygodniowej liczby 

godzin nadliczbowych 
7/16 7 

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 2/5 2 

Nierzetelne prowadzenie ewidencji 3/16 3 

Niezapewnienie przerwy po 6 godzinach pracy. 4/8 4 

Przekroczenie 10-godzin pracy, wykonując pracę w porze nocnej 17/81 17 

Brak oświadczenia od kierowcy o wymiarze zatrudnienia albo 

o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej 

tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub 

innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich 

niewykonywaniu 

8/26 8 

Nieprawidłowe oświadczenie od kierowcy o wymiarze zatrudnienia albo 

o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej 

tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub 

innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich 

niewykonywaniu 

1/12 1 

RAZEM:  --- 42 
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W 2014 r. inspektorzy pracy współpracowali z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego, 

prowadzącymi kontrole firm. Stosowano utrwaloną już w latach poprzednich formę bieżącej wymiany 

informacji o prowadzonych kontrolach oraz o wpływających skargach. Wymiana informacji ma na celu 

nieprowadzenie kontroli jednocześnie w tych samych firmach. 

 

3. Kontrole przestrzegania obowiązku wypłaty 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku 

pracy  

 
Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy 

dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pienieżnych związanych z pracą. 

W 2014 r. przeprowadzono ogółem 888 kontroli u 804 pracodawców, w wyniku których inspektorzy 

pracy wystosowali do przedsiębiorców środki prawne, tj. decyzje, wnioski oraz polecenia. Liczba 

pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach wynosiła 51 161 osób, z czego 44 515 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 19 313 kobiet, 202 młodocianych i 4 482 

niepełnosprawnych. 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 

 

 362 kontrole w 345 podmiotach zatrudniających do 9 pracowników, 

 310 kontroli w 283 podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 156 kontroli w 139 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 60 kontroli w 41 podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

 

Wśród wszystkich podmiotów objętych kontrolami 822 należało do sektora prywatnego a 66 do sektora 

publicznego. 

 

Do branż, w których najczęściej inspektorzy pracy podejmowali kontrole w zakresie ochrony 

wynagrodzenia za pracę należały: 

 

 handel i naprawy – 227 kontroli, 

 przetwórstwo przemysłowe – 211 kontroli, 

 budownictwo – 110 kontroli, 

 transport i gospodarka magazynowa – 77 kontroli. 

 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono, a co za tym idzie wydano najwięcej środków 

prawnych (decyzji oraz wniosków) biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, wobec podmiotów 

średnich i małych 

 

Rodzaj pracodawcy ze względu na liczbę 

zatrudnionych pracowników 

Procentowy udział wydanych środków 

prawnych 

decyzje wnioski 

mały (do 9 zatrudnionych) 37,47% 41,33% 

średni (od 10 do 49 zatrudnionych) 40,81% 34,75% 

duży (od 50 do 249 zatrudnionych) 15,03% 17,73% 

wielki (powyżej 250 zatrudnionych) 6,68% 6,19% 
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Naruszenia przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych 

związanych z pracą stwierdzano w następująych obszarach działalności 

 

Rodzaj pracodawcy ze względu na rodzaj 
prowadzonej działalnosci 

Procentowy udział wydanych środków 
prawnych 

decyzje wnioski 

Przetwórstwo przemysłowe 29,59% 20,55% 

Handel i naprawy 16,70% 25,18% 

Budownictwo 12,17% 10,90% 

Transport i gospodarka magazynowa 7,40% 13,50% 

Usługi administrowania 16,23% 5,96% 

 

W stosunku do pracodawców, u których stwierdzono naruszenie przepisów prawa pracy dotyczących 

wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą inspektorzy pracy w roku 

sprawozdawczym wydali następujące środki prawne: 

 

 decyzje wypłaty należnych świadczeń opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności:  

o liczba pracodawców wobec których wydano decyzje – 130, 

o liczba pracowników objętych decyzjami inspektora pracy – 5 221, 

o kwota świadczeń objętych decyzjami – 7 058 231,60 zł. 

 wnioski w sytuacji świadczeń spornych lub takich, które nie zostały naliczone lub zaniżono ich 

wysokość w związku z błędami formalnymi: 

o liczba pracodawców wobec których wydano wnioski – 736, 

o liczba pracowników objętych wnioskami inspektorów pracy – 12 069,  
o kwota świadczeń objętych wnioskami – 1 315 673,22 zł. 

 
Najczęściej przedmiotem skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy w 2014 r. było: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę – 800 skarg, w dalszej 

kolejności: niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 241, 

niewypłacenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – 154, nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia 

– 172, niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za okres choroby pracownika – 139 skarg. 

W dalszej kolejności plasowały się takie nieprawidłowości jak: niewypłacenie lub obniżenie należności 

z tytułu podróży służbowej, dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę z naruszeniem 

przepisów prawa, niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy czy też zaniżenie 

ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Często zdarzały się przypadki, 

że przedmiotem skargi pracownika było nie tylko niewypłacenie wynagrodzenia zasadniczego, 

ale również wszelkich innych świadczeń, których pracodawca nie wypłacił czy też zaniżył ich 

wysokość.  

Inspektorzy pracy w toku czynności kontrolnych ujawnili wykroczenia przeciwko prawom 

pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych 

z pracą. W 2014 r. nałożono 257 mandatów na łączną kwotę 312 200 zł. Do sądów karnych złożono 77 

wniosków o ukaranie, a w dotychczas zakończonych postępowaniach nałożono grzywny w wysokości 

146 100 zł. Natomiast wobec 122 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.  

 

Efekty działań kontrolnych 

 
W wyniku wydanych decyzji, wniosków i poleceń pracodawcy wypłacili pracownikom oraz 

byłym pracownikom wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne związane z pracą, na łączną kwotę 

2 275 809,02 zł, w tym w wyniku realizacji decyzji - 960 135,80 zł, wykonania wniosków – 1 315 673,22 

zł. Ponadto jeszcze w trakcie kontroli w wyniku wydanych poleceń inspektorów pracy pracodawcy 

wypłacili na rzecz 763 pracowników kwotę 688 864,43 zł. 

Należy wskazać, że wobec 44 podmiotów z uwagi na nierealizowanie obowiązków 

wyartykułowanych w decyzjach inspektorzy pracy skierowali upomnienia jako przedegzekucyjny 
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środek przymuszenia pracodawców do wypłaty wynagrodzenia. Ponadto w 18 przypadkach wszczęte 

zostało postępowanie egzekucyjne w administracji i wystawiano tytuły wykonawcze. 

 

Podsumowanie i wnioski 
  

Z analizy dokumentacji pokontrolnych pod kątem informacji dotyczących przyczyn naruszeń 

przepisów prawa pracy wynika, że pracodawcy wskazują najczęściej na: trudną sytuację finansową, 

zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstwa w związku z niewywiązywaniem się przez 

kontrahentów z zobowiązań. To powoduje nakręcanie się spirali zatorów płatniczych, w tym także 

wobec pracowników. 

Kolejna przyczyna powstałych uchybień, w szczególności w obszarze prawidłowego naliczania 

świadczeń pieniężnych, to braki w znajomości przepisów prawa przez służby kadrowo-płacowe 

przedsiębiorców. Często jest to spowodowane przekazaniem tego zakresu działalności firmy służbom 

zewnętrznym – biurom rachunkowym, które nie zawsze w sposób prawidłowy radzą sobie 

z powierzonymi obowiązkami.  

Groźnym zjawiskiem uwidocznionym w kontrolach w 2014 r. jest pozbawianie spółek prawa 

handlowego zarządów, przez ich odwołanie bądź przez złożenie rezygnacji przez jej członków. Taka 

sytuacja utrudnia lub całkowicie uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy, z uwagi na brak osoby reprezentującej pracodawcę. Pozbawia to także pracowników 

możliwości m.in. dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na konieczność udziału przed sądem organu 

reprezentującego spółkę. 

4. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach kultury  

A. Prawna ochrona pracy 
 

Kontrolami objęto trzy podmioty. Biorąc pod uwagę treść regulaminu pracy, kontrole ujawniły 

nieprawidłowości we wszystkich trzech badanych podmiotach. Regulaminy pracy zawierały 

postanowienia sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa pracy, m.in. zobowiązywanie do 

wykonywania dodatkowej pracy (tzw. dyżurów) bez prawa do wynagrodzenia. W przypadku dwóch 

kontrolowanych podmiotów ujawniono naruszenie prawa przy zawieraniu umów o pracę na czas 

określony, łącznie wobec trzech pracowników. Z pracownikami zawarto umowy o pracę na czas 

określony poniżej 6 miesięcy, wprowadzając klauzulę o 2 tygodniowym okresie wypowiedzenia. 

Uchybienia w prowadzonej ewidencji czasu pracy ujawniono w przypadku dwóch 

kontrolowanych podmiotów. Dotyczyły łącznie 64 pracowników. Uchybienia polegały głównie na 

nieewidencjonowaniu czasu pracy w układzie doby, a szczególnie pracy w godzinach nadliczbowych. 

W jednym z kontrolowanych podmiotów w regulaminie pracy znalazł się zapis o wprowadzeniu 

dłuższego okresu rozliczeniowego. Dotyczyło to 135 pracowników, nie zachowano przy tym trybu z art. 

26b ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

W jednym z kontrolowanych podmiotów wobec 31 pracowników działu technicznego 

opracowywane były harmonogramy pracy na okresy jednego tygodnia i przedkładane pracownikom na 

jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy. 

Wobec 2 pracowników obsługi ujawniono stosowanie przerw w pracy dłuższych jak 5 godzin. 

W jednej z instytucji przerywany system czasu pracy stosowano wobec 6 sprzątaczek, niezgodnie 

z zapisami ustalonymi w regulaminie pracy i w warunkach, których przerwa przekraczała 5 godzin. 

W drugiej  wobec 15 pracowników technicznych i obsługi przerwy przekraczały 5 godzin. 

W każdym z kontrolowanych podmiotów wystąpiły przypadki naruszenia odpoczynków 

dobowych. Dotyczyły one pracowników technicznych i obsługi. 

W dwóch kontrolowanych podmiotach wystąpiły przypadki naruszenia odpoczynków 

tygodniowych, które dotyczyły łącznie 58 pracowników. Najwięcej, bo aż 57 pracowników pracowało 

w warunkach niezapewnienia im wymaganych odpoczynków tygodniowych. 

W każdym z kontrolowanych podmiotów wystąpiły przypadki naruszenia jednokrotnego 
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zatrudnienia pracowników w dobie roboczej. Łącznie problem dotyczył 143 pracowników. Pracownikom 

z tytuły przekroczenia norm dobowych nie naliczono i nie wypłacono należnych dodatków. 

W dwóch kontrolowanych podmiotach; w stosunku do 10 pracowników technicznych i obsługi 

oraz kolejnych 10 pracowników w drugim podmiocie – nie naliczono i nie wypłacono dodatkowego 

wynagrodzenia za prace w porze nocnej. 

Niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy zdaniem pracodawcy wynikało z utrwalonego 

przez długi czas, przyjętego sposobu prowadzenia ewidencji. Tzn. rejestrowano wyłącznie liczbę 

godzin, bez określenia pracy w dobie. Pracodawca sądził, że ewidencja czasu pracy prowadzona jest 

poprawnie. Najistotniejsze przypadki naruszenia prawa w tym dziale, a więc naruszenie odpoczynków 

dobowych i tygodniowych, praca dwukrotnie w tej samej dobie tłumaczone były głównie spiętrzeniem 

imprez artystycznych, ich rangą. W związku z tym koniecznym zabezpieczeniem technicznym 

i artystycznym imprez. W przypadku braku rekompensaty za dodatkową pracę za tzw. „dyżury”, 

pracodawca sądził, że w tym przypadku nie narusza prawa. Pracodawca również błędnie przyjął, 

wypłacanie dodatków za pracę w porze nocnej na koniec okresu rozliczeniowego. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowano do pracodawcy łącznie 4 wystąpienia 

zawierające ogółem 28 wniosków. Łącznie dotyczyły one 1 144 pracowników. Pracodawcy udzielili 

odpowiedzi na wszystkie skierowane wnioski. Wynika z nich, iż podjęto już działania organizacyjne 

związane z wprowadzeniem nowych, poprawionych regulaminów pracy. Określono w regulaminie 

pracy wobec pracowników artystycznych systemy czasu pracy. Poprawiono sposób ewidencjonowania 

czasu pracy. Zobowiązano kierowników działów do sporządzania poprawnych rozkładów czasu pracy. 

Poprawiono nadzór i organizacje jeśli chodzi o zapewnienie pracownikom wymaganych odpoczynków 

dobowych i tygodniowych i zobowiązano się do przestrzegania prawa w tym zakresie. Uzyskano 

informacje o wypłacie części dodatków za pracę w porze nocnej. 

Przeprowadzone kontrole w przeważającej większości ujawniły nieprawidłowości z zakresu 

problematyki czasu pracy. Niezachowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych to typowy przykład 

nieliczenia się z ustawowymi regulacjami ochronnymi na rzecz realizowania przez instytucję kultury jej 

statutowych celów. 

Kontrole ujawniły również brak świadomości instytucji kultury co do wykorzystania różnych 

możliwości prawnych z zakresu organizacji czasu pracy, szczególnie brak było zupełnie wiedzy jeśli 

chodzi o nowe rozwiązania wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy z sierpnia 2013 r. 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

W ramach kontroli poddano 3 instytucje kultury. Kontrolę zagadnień realizowanych w toku 

kontroli w instytucjach kultury można podzielić na dwie części. Pierwsza część to kontrola stanu bhp 

wynikająca z przepisów Kodeksu pracy i ogólnych przepisów bhp. Druga część obejmowała 

zagadnienia bhp ujęte w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.  

 

Podczas kontroli stanu bhp na podstawie przepisów ogólnych inspektorzy pracy stwierdzili następujące 

nieprawidłowości: 

 

 w jednej instytucji kultury 5 pracowników nie zostało poddanych szkoleniu wstępnemu,  

a jedna pracownica szkoleniu okresowemu z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, 

 w tej samej instytucji 9 pracowników technicznych nie zostało wyposażonych w odzież  

i obuwie robocze zgodnie z zakładową tabelą przydziału. Natomiast 7 pracownikom nie 

przydzielono odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 

 w dwóch instytucjach 4 ciągi schodów nie były wyposażone w poręcze, 

 13 przeszkód na ciągach komunikacyjnych w dwóch instytucjach nie było odpowiednio 

oznakowanych lub zabezpieczonych, 

 25 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w dwóch instytucjach 

kultury nie zostało prawidłowo opracowanych (brak identyfikacji wszystkich zagrożeń) lub nie 

zostały one zaktualizowane po zaistniałym wypadku przy pracy, 
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 dwie maszyny wyprodukowane przed 1.05.2004, zlokalizowane w dwóch instytucjach, nie 

zostały dostosowane do wymagań minimalnych tj. pilarka tarczowa nie została wyposażona 

w urządzenie do awaryjnego zatrzymania pracy maszyny, a wiertarka stołowa w osłonę 

ruchomą uchwytu i wiertła, 

 regały znajdujące się w czterech komórkach organizacyjnych jednej instytucji kultury nie 

posiadały informacji o dopuszczalnym ich obciążeniu, 

 przy 4 apteczkach w obiektach należących do jednej instytucji nie wywieszono instrukcji 

o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. 

 

W toku kontroli tematów ujętych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk, inspektorzy pracy 

stwierdzili tylko 2 nieprawidłowości na 50 badanych zagadnień tj. w dwóch kontrolowanych instytucjach 

3 sceny nie miały oznakowanej krawędzi od strony widowni oraz w jednej instytucji dwie sceny nie były 

wyposażone w dywaniki do przykrywania kabli leżących na podłodze. 

Kontroli poddano wypadki przy pracy, jakie wydarzyły się w instytucjach kultury w latach 2011 

– 2013. W jednej z kontrolowanych instytucji w powyższym okresie nie miał miejsca żaden wypadek 

przy pracy. W drugiej wydarzyły się 2 wypadki, po jednym w 2012 i 2013 roku. W trzeciej instytucji 

w omawianym okresie miało miejsce 29 wypadków, 8 w 2011 r., 9 w 2012 r. i 12 w 2013 r. Wszystkie 

zbadane zdarzenia zostały zakwalifikowane przez zespoły powypadkowe jako lekkie powodujące 

czasową niezdolność do pracy. Analizie zostało poddanych 14 zakładowych dokumentacji 

powypadkowych. Ustalono, że w 10 przypadkach poszkodowanymi byli artyści, pozostałym wypadkom 

ulegli pracownicy techniczni. 

Ustalono, że z roku na rok zwiększa się wskaźnik częstości wypadków przy pracy. 

W porównaniu z latami ubiegłymi w 2013 znacznie także wrósł wskaźnik ciężkości. Spowodowane jest 

to coraz poważniejszymi (wymagającymi dłuższej rehabilitacji) urazami odnoszonymi przez artystów 

(głównie tancerzy).  

Kontrole w zakresie wyposażenia sceny i stanu technicznego jej urządzeń oraz prawidłowości 

przeprowadzania koncertów, przedstawień i widowisk zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji 

widowisk, zostały przeprowadzone bardzo szczegółowo. Wyniki kontroli w tym zakresie wykazały 

niewielkie nieprawidłowości. Wynika z tego, że instytucje kultury kładą duży nacisk na przestrzeganie 

zapisów powyższego rozporządzenia. Niestety znacznie gorzej przedstawia się sytuacja 

z przestrzeganiem przepisów bhp wynikających z Kodeksu pracy i ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto kontrola wykazała, że instytucje kultury wyposażone są 

w dużą ilość maszyn, które powinny spełniać wymagania zasadnicze. W tej właśnie grupie maszyn 

stwierdzono nieprawidłowości, stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia, co skutkowało wydaniem 

5 decyzji wstrzymujących ich eksploatację. Dodatkowo w trzech maszynach (oznakowanych znakiem 

CE) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opisania elementów sterowniczych. W związku 

z powyższym kolejne kontrole w instytucjach kultury powinny koncentrować się na zagadnieniach 

związanych z ogólnymi przepisami bhp oraz spełnianiem przez maszyny i urządzenia zasadniczych 

wymagań. 
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5. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych 

podmiotach leczniczych  

A. Prawna ochrona pracy 
Przeprowadzono 10 kontroli w 10 podmiotach leczniczych. Kontrole zostały przeprowadzone w: 

 

 3 publicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotach leczniczych (3 szpitale), 

 1 niepublicznym stacjonarnym i całodobowym  podmiocie leczniczym (1 szpital), 

 2 publicznych ambulatoryjnych podmiotach leczniczych (2 przychodnie), 

 4 niepublicznych ambulatoryjnych  podmiotach leczniczych (4 przychodnie). 

 

Łącznie w 10 skontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 3 814 osób, w tym 118 na podstawie 

umów cywilnoprawnych, 954 podmiotów samozatrudniających się, 12 cudzoziemców, 2 740 w ramach 

stosunku pracy w tym: 2 308 kobiet i 104 niepełnosprawnych. 

 

Na 10 skontrolowanych podmiotów: 

 

 5 stanowiły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (3 szpitale i 2 przychodnie), 

 3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1 szpital i 2 przychodnie), 

 1 podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej  (1 przychodnia), 

 1 podmiot utworzony przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. 

 

Wszystkie podmioty publiczne jak i niepubliczne zostały wpisane do rejestru podmiotów 

leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. 

 

Jednostki publiczne o działalności stacjonarnej i całodobowej (szpitale) 

 

W tym zakresie przeprowadzono 3 kontrole w 3 podmiotach leczniczych. Wszystkie były 

wcześniej kontrolowane w okresie od 2012- 2013. Łącznie zatrudnionych było w nich 3 016 osób., 

w tym 43 na podstawie umów cywilnoprawnych, 674 podmiotów samozatrudniających się, 

10 cudzoziemców, 2 299 w ramach stosunku pracy w tym 1 932 kobiet i 63 niepełnosprawnych. Ponad 

1/3 zatrudnionych (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) stanowiły pielęgniarki. 

W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 674 podmiotów gospodarczych głównie lekarzy 

(302 osoby) i pielęgniarek (277) wykonujących indywidualne praktyki medyczne w ramach zawartych 

kontraktów. 

 Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 3 skontrolowanych podmiotach. Jednak 

dotyczyły niewielkiej liczby pracowników i najczęściej wynikały z braku wiedzy lub nie dołożenia 

należytej staranności niż świadomego działania. 

 

Nieprawidłowości stwierdzono między innymi w zakresie: 

 

 regulaminu pracy (dot.1 podmiotu)- dotyczyło dostosowania regulaminu pracy do nowej 

struktury szpitala w związku z dołączenia do struktur szpitala przychodni dermatologicznej, 

 regulaminu wynagradzania (dot.1podmiotu)- nie podano w regulaminie terminu wypłaty 

dodatku za wysługę lat oraz terminu wypłaty dodatku za posiadanie stopnia naukowego lub 

tytułu naukowego, 

 sporządzania umów o pracę (dot. 3 pracowników w 1 podmiocie)- nie ustalono w umowach 

o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin ponad 

określony w umowach wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawniałoby do dodatku 

jak za godziny nadliczbowe, 
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 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia - (dot.16 pracowników w 2 podmiotach) 

zamieszczone pisemne informacje z art.29§3 kp nie zawierały wszystkich informacji 

wynikających z ww. przepisu kodeksu pracy, 

 przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (dot.2 pracowników w 1 podmiocie) ustalono,  

że 2 pracownice za pracę szóstego dnia tygodnia nie otrzymywały innego dnia wolnego, 

otrzymywały w zamian  wynagrodzenie, 

 ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego ( dot.4 pracowników w 1 podmiocie) pracownikom 

zatrudnionym w trakcie roku kalendarzowego nie ustalono wymiaru urlopu w wymiarze 

proporcjonalnym, 

 udzielania urlopów wypoczynkowych (dot. 49 pracowników w 2 podmiotach) ustalono,  

że 49 pracowników posiadało zaległe urlopy wypoczynkowe za 2013 r., 

 odpisy na fundusz socjalny w zakresie terminowości przekazywania odpisów na konto 

bankowe (dot. 1 podmiotu) jeden z podmiotów nie przekazał 75% odpisu na konto funduszu 

socjalnego w kwocie 82 758 zł. 

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 3 wystąpienia zawierające 18 

wniosków.  

 

Jednostki publiczne ambulatoryjne (przychodnie) 

 

Także w tym zakresie przeprowadzono 2 kontrole w 2 podmiotach leczniczych. 

Jedna z przychodnia nie była wcześniej kontrolowana. W jednej z przychodni działały 3 organizacje 

związkowe i 1 społeczny inspektor pracy. Organizacje jak i społeczny inspektor pracy zostali 

powiadomieni o kontroli oraz o jej wynikach.  

W podmiotach zatrudnionych było łącznie 302 osoby, w tym 5 na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 83 jako podmioty samozatrudniające oraz 214 w ramach stosunku pracy w tym 182 

kobiety i 28 niepełnosprawnych. Ustalono, że na umowach cywilnoprawnych zatrudniani byli głównie 

lekarze.  

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi:  

 

 regulaminu pracy (dot. 1 podmiotu), 

 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (dot.12 pracowników w 1 podmiocie) w aktach 

osobowych pracowników brak było pisemnych informacji wynikających z art.29§3 kp., 

 sporządzania umów o pracę (dot. 3 pracowników w 1 podmiocie) nie ustalono w umowach 

o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin ponad 

określony w umowach wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawniałoby do dodatku 

jak za godziny nadliczbowe, 

 niezgodność świadczonej pracy z rodzajem umowy o pracę (dot.1 pracownika w 1 podmiocie) 

ustalono, że jedna z osób zatrudniona była jako pomoc stomatologiczna na podstawie umowy 

zlecenie i wykonywała takie same czynności co pracownica zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę, inspektor skierował wystąpienie o zawarcie w miejsce umowy zlecenie umowy 

o pracę, 

 regulaminu wynagradzania (dot. 1 pracodawcy) ustalono, że regulamin nie zawierał tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia  zasadniczego, 

 nie ustalono w obwieszczeniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego 

czasu pracy (dot.12 pracowników w 1 podmiocie), 

 nieudzielania urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym w którym pracownik uzyskał 

do niego prawo (dot. 12 pracowników w 1 podmiocie), 

 prowadzenie akt osobowych pracowników niezgodnie z przepisami  w tym nie zamieszczenie 

w nich informacji z art.29§ 3 kp (dot.12 pracowników w 1 podmiocie). 

Inspektorzy wydali 2 wystąpienia zawierające 11 wniosków.  
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Szpital 

 

W zakresie prawnym przeprowadzono 1 kontrolę w 1 podmiocie leczniczym. 

Przed 2001 r. szpital był jednostką publiczną jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. W 

szpitalu nie działały organizacje związkowe. O kontroli oraz jej wynikach poinformowano 

przedstawicieli Rady Pracowniczej działającej w szpitalu. 

 Szpital jako jednostka niepubliczna stacjonarna i całodobowa zatrudniała 286 osób, w tym 

12 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, 124 podmioty samozatrudniające się, 2 cudzoziemców,  

148 pracowników w tym 134 kobiet i 10 niepełnosprawnych. Podobnie jak w szpitalach publicznych 

ponad 1/3 zatrudnionych stanowiły pielęgniarki. 

Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanym podmiocie nie dotyczyły znacznej liczby 

pracowników. Jednak wskazują na ewidentny brak znajomości przepisów głównie w zakresie 

wynagrodzeń (potrąceń)  i urlopów wypoczynkowych.  

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i odnosiły się 

do: 

 

 regulaminu pracy w regulaminie pracy nie podano konkretnego dnia wypłaty wynagrodzenia,   

 sporządzania umów o pracę (dot.2 pracowników) w umowach o pracę pracowników 

zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie określono dopuszczalnej liczby godzin 

pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawniałoby 

pracowników oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku do wynagrodzenia z art.151
1
§1 

kp., 

 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (dot. 14 pracowników) w aktach osobowych 

pracowników brak było pisemnych informacji wynikających z art.29§3 kp., 

 nieprowadzenia indywidualnych kart czasu pracy (dot. 2 pracowników) - dla pracowników nie 

prowadzono żadnej ewidencji czasu pracy, 

 normy przeciętnej tygodniowej (dot. 1 pracownika - pracownik za pracę szóstego dnia tygodnia 

(w sobotę) oraz w niedzielę nie otrzymywał innego dnia wolnego od pracy,  

  bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia (dot. 60 pracowników)- w czasie kontroli 

ustalono, że 60 pracownikom potrącono bezpodstawnie 7 597zł netto, 

 udzielania urlopów wypoczynkowych (dot. 55 pracowników) - ustalono, że 55 pracowników 

posiadało zaległe urlopy wypoczynkowe tj. 54 pracowników posiadało zaległe urlopy za 2013 r. 

i 1 pracownik za 2012 r. (26 dni urlopu), 

 regulamin funduszu socjalnego – jeden z zapisów w regulaminie był niezgodny z ustawą 

o funduszu socjalnym, gdyż z kręgu osób mogących się ubiegać o dofinansowanie wykluczył 

pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych. 

 

Po przeprowadzonej kontroli wydano 1 wystąpienie zawierające 10 wniosków oraz 3 polecenia ustne.  

 

Były to jednostki niepubliczne ambulatoryjne (przychodnie) 

 

W zakresie prawnym przeprowadzono 4 kontrole także w 4 podmiotach leczniczych. 

W podmiotach zatrudnionych było łącznie 210 osób w tym 58 na podstawie umów cywilnoprawnych, 

73 jako podmioty samozatrudniające się oraz 79 w ramach stosunku pracy w tym 60 kobiet 

i 3 pracowników niepełnosprawnych. Ustalono, że na podstawie umów cywilnoprawnych (kontraktów) 

zatrudniani byli głównie lekarze. Żadna z przychodni nie była wcześniej kontrolowana przez inspekcję 

pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi:  

 

 regulaminu pracy (dot. 1 podmiotu) w regulaminie pracy nie zamieszczono informacji z art. 

104
1
kp., 
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 prawidłowości sporządzanych umów o pracę (dot. 11 pracowników w 1 podmiocie)  

w umowach o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie 

określono dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, 

których przekroczenie uprawniałoby pracowników oprócz normalnego wynagrodzenia  

do dodatku do wynagrodzenia  z art.151
1
§1 kp., 

 w aktach osobowych 23  pracowników brak było pisemnych informacji wynikających z art.29§3 

kp, a w 14 aktach  osobowych informacje były niepełne, 

 zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem umowy - umowa cywilnoprawna zamiast 

umowy o pracę (dot. 14 pracowników w 2 podmiotach) w dwóch podmiotach zakwestionowano 

13 umów zlecenia  zawartych z rejestratorkami medycznymi, 

  normy dobowej i normy przeciętnej tygodniowej  (dot. 6 pracowników w 1 podmiocie) 

w jednym z podmiotów ustalono normę dobowa na 8 godzin dla pracowników medycznych, 

gdy norma ta zgodnie z ustawą o działalności leczniczej wynosi 7 godzin 35 minut, 

 regulaminu wynagradzania (dot. 2 podmiotów) w jednym z podmiotów w regulaminie 

wynagradzania nie ustalono terminu wypłaty dodatku za stopień naukowy oraz terminu 

dodatku funkcyjnego, w drugim podmiocie regulamin pracy i wynagradzania zawierały dwa 

różne terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę, 

 potrącenia z wynagrodzenia (dot. 5 pracowników w 1 podmiocie) w czasie kontroli 

stwierdzono, że dokonywane są potrącenia na PZU jednak nie było pisemnych zgód 

pracowników na powyższe potrącenia, 

 wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (dot. 6 pracowników w 1 podmiocie) 

w jednym z podmiotów ustalono błędnie normę dobową na 8 godzin zamiast na 7 godzin i 35 

minut, 

 ustalenia prawa do urlopu wypoczynkowego (dot. 1 pracownika w 1 podmiocie) pracownicy 

zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ustalono wymiaru urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy, 

 udzielanie urlopu wypoczynkowego (dot. 59 pracowników w 3 podmiotach) pracownicy nie 

wykorzystali urlopów w roku kalendarzowym w którym nabyli do niego prawo i dlatego 

posiadali zaległe urlopy za 2013 r., 

 ewidencji czasu pracy (dot. 26 pracowników w 2 podmiotach) w dwóch przychodniach nie 

prowadzono indywidulanych kart czasu pracy. 

 

Inspektorzy wydali 5 wystąpień zawierających 37 wniosków oraz 4 polecenia. W wyniku  

realizacji i udzielonych odpowiedzi przez pracodawców ustalono, że 30 wniosków z wystąpień 

wykonano, a 7 zostało przyjętych do realizacji. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Jednostki publiczne o działalności stacjonarnej i całodobowej 

 

Kontrole przeprowadzono w 3 szpitalach będących jednostkami publicznymi o działalności 

stacjonarnej i całodobowej. W kontrolowanych podmiotach w latach 2012 – 2013 miało miejsce 

79 wypadków przy pracy, z których wszystkie określono jako powodujące lżejsze uszkodzenia ciała. 

Spośród 79 zdarzeń wypadkom uległo 30 pielęgniarek i 21 salowych i sanitariuszy. Łączna ilość 

wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub skaleczeniem ww. okresie wyniosła 77 spośród, 

których jedynie dla 5 takich zdarzeń powołano zespoły powypadkowe i dokonano stosownych ustaleń 

a także sporządzono protokoły powypadkowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 

stwierdzili wiele nieprawidłowości m.in. w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp (np. w 1 szpitalu nie 

poddano szkoleniu okresowemu 163 pracowników), profilaktycznych badań lekarskich, dokonania 

oceny ryzyka zawodowego czy w zakresie nadzoru i kontroli stanu bhp. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wydali 53 decyzje na piśmie 

oraz 39 decyzji ustnych, z których, zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracodawcy wykonano 84%. 
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Ponadto skierowano do pracodawcy 3 wystąpienia zawierające 20 wniosków, które przede wszystkim 

dotyczyły m.in. przestrzegania przepisów w zakresie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy. Wszystkie wnioski przyjęto do realizacji.  

 

Przychodnie świadczące usługi zdrowotne w systemie ambulatoryjnym 

 

Kontrole przeprowadzono w zakresie ochrony pracy w 2 podmiotach leczniczych. Były to 

przychodnie świadczące usługi zdrowotne w systemie ambulatoryjnym. W jednej z przychodni 

w okresie 2012 do 2013. miało miejsce 9 wypadków przy pracy, które określono jako powodujące 

lżejsze uszkodzenia ciała. Zdarzenia wypadkowe dotyczyły drobnych urazów i związane były 

z wykonywaniem typowych czynności jak przemieszczanie się, schodzenie z drabiny czy uderzenia 

spadającym przedmiotem. Stwierdzono również przypadek pobicia przez pacjenta. Podczas 

przeprowadzonej kontroli stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi profilaktycznych 

badań lekarskich, dokonania oceny ryzyka zawodowego i szkolenia w zakresie bhp. W związku 

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor wydał 10 decyzji na piśmie i skierował 3 wnioski 

w wystąpieniu. 

 

Szpital 

 

W tym zakresie podmiocie przeprowadzono 1 kontrolę. Był to Szpital Powiatowy działający od 

2001r. jako Spółka z o.o. W zakładzie w 2012 r. miały miejsce 3 wypadki przy pracy (uderzenie, 

potknięcie, oparzenie) natomiast w 2013 r., 5 wypadków przy pracy (uderzenie, pośliźnięcie). 

Wypadkom tym uległo 5 salowych, 2 pielęgniarki oddziałowe i 1 położna. Skutki zdarzeń to urazy 

kończyn. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie 

prowadzenia szkoleń bhp, np.  część osób prowadzących instruktaże stanowiskowe to osoby kierujące 

pracownikami zatrudnione na podstawie kontraktów. Osoby te nie posiadały zarówno szkoleń  

w zakresie bhp wymaganych na tych stanowiskach a także nie zostały przeszkolone w zakresie metod 

przeprowadzana instruktaży stanowiskowych. Ponadto stwierdzono, że pracownicy prowadzący 

pojazdy w celach służbowych czy wykonujący prace w narażeniu na pola elektromagnetyczne nie 

posiadali orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania tych prac. Ponadto 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonywania oceny ryzyka zawodowego oraz nadzoru 

i kontroli bhp. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy wydał 20 decyzji na piśmie oraz 

16 decyzji ustnych, z których 3 podlegały natychmiastowemu wykonaniu, 1 decyzja dotyczyła 

wstrzymania eksploatacji maszyny szwalniczej a 1 decyzja dotyczyła skierowania pracownika do 

innych prac z uwagi na brak obuwia ochronnego. Do chwili obecnej zrealizowano 69,4% wydanych 

decyzji. 

 

Przychodnie  

 

Przeprowadzono 4 kontrole w 4 przychodniach w zakresie ochrony pracy. W zakładach tych  

w latach 2012 – 2013 nie odnotowano żadnych wypadków przy pracy. Podczas przeprowadzonych 

kontroli stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in: szkoleń w zakresie bhp (w jednej z przychodni 

żaden z 12 zatrudnionych pracowników nie odbył wymaganych szkoleń). Ponadto w 3 podmiotach nie 

dokonano oceny ryzyka dla łącznie 17 stanowisk pracy. W 1 podmiocie pracodawca nie zatrudniał 

osoby, której mógłby powierzyć pełnienie zadań służby bhp natomiast w 2 innych przychodniach 

osoby, którym powierzono pełnienie zadań służby bhp nie posiadały wymaganych kwalifikacji  

do pełnienia tej funkcji. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wydali 58 decyzji na piśmie 

i 15 decyzji ustnych, z których zgodnie z informacją uzyskaną od pracodawców wykonano 95,8%.  

Ponadto inspektorzy skierowali do pracodawców 4 wystąpienia zawierające 14 wniosków, 

które przyjęto do realizacji. Analiza statystyczna przeprowadzonych kontroli wskazuje na bardzo 

wysoki odsetek nieprawidłowości związanych z prowadzeniem wymaganej dokumentacji. Dokonywane 

oceny ryzyka zawodowego nie są całymi latami aktualizowane pomimo zdarzających się wypadków 
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przy pracy, modernizacji placówek służby zdrowia czy wprowadzanych nowych narzędzi, urządzeń  

i aparatów medycznych oraz środków znieczulających, dezynfekujących, na które narażeni  

są pracownicy. Reasumując, ocena ryzyka zawodowego dokonywana w kontrolowanych placówkach 

służby zdrowia nie miała nic wspólnego z zarządzaniem ryzykiem jako ciągłym procesem oceny oraz 

eliminowania lub ograniczania ryzyka, a jedynie została wykonana w celu formalnego spełnienia 

wymagań prawnych. 

 

Środki prawne wydane przez inspektorów pracy we wszystkich kontrolowanych podmiotach 

leczniczych 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

 

 11 nakazów zawierających 214 decyzji w tym: 

o 142 decyzji na piśmie, 

o 72 decyzje  ustne, które zostały wykonane w trakcie kontroli. 

 

w tym: 

 

 13 decyzji z art.108 k.p.a., 

 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 1 decyzję skierowującą do innych prac (skierowano 1 pracownika), 

 2 decyzje dot. wykonania badań i pomiarów, 

 1 decyzja została uchylona, 

 9 poleceń ustnych, które zostały wykonane w trakcie kontroli, 

 14 wystąpień zawierających 132 wnioski na piśmie. 

 

Z uwagi na stwierdzone wykroczenia nałożono: 

 

 5 mandatów karnych na łączną kwotę 6 900 zł za 29 wykroczeń, 

 2 środki wychowawcze za 8 wykroczeń. 

 

Udzielono 73 porady prawne, 73 porady techniczne oraz 3 porady w zakresie legalności 

zatrudnienia. Nie kierowano zawiadomień do prokuratury oraz innych organów. Nie wydawano decyzji 

płacowych.  

 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów we wszystkich kontrolowanych podmiotach leczniczych: 

 

 Często wynika to z faktu, że osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo- płacowe w tym 

pracodawcy nie podnoszą swoich kwalifikacji. Stwierdzone nieprawidłowości głównie  

w zakresie  czasu pracy oraz wynagrodzeń nie wynikały z trudności finansowych lecz  

z niewłaściwej pracy służb kadrowo- płacowych w podmiotach niepublicznych. Niektóre ze 

stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z przyjęcia niewłaściwych metod lub zwykłych 

pomyłek. Świadome nieprzestrzeganie przepisów głównie w zakresie czasu pracy odbywało 

się czasami  przy pełnej akceptacji pracowników głównie, gdy z tego tytułu otrzymywali 

dodatkowe wynagrodzenie. 

 

 Nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikają m.in. z braku znajomości 

zagadnień charakterystycznych jedynie dla podmiotów leczniczych. Osoby pełniące  

w szpitalach zadania służby bhp najczęściej odbywają szkolenia w tym zakresie wg takich 

samych programów jak osoby wykonujące te zadania w innych podmiotach. W tej sytuacji 

wiedzę praktyczną uzyskują dopiero w szpitalu. Praktyka ta najczęściej jest uzależniona  

od kreatywności pracownika służby bhp, ponieważ pracodawca zatrudniając go nie przewiduje 

żadnego dokształcania a jedynie wypełnianie nałożonych na niego obowiązków. Tak więc 
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pracownik służby bhp może m.in. liczyć jedynie na własną spostrzegawczość podczas kontroli 

stanowisk pracy oraz informacje uzyskiwane od pracowników i osoby kierującej pracownikami. 

Niestety uzyskana w ten sposób wiedza nie jest przez nikogo weryfikowana co powoduje,  

że zadania służby bhp nie zawsze są prawidłowo realizowane. W przychodniach pracodawcy 

zatrudniający od kliku do 20 pracowników powierzają zadania służby bhp często przypadkowej 

osobie spoza zakładu nie weryfikując jego kwalifikacji. Pracodawcy najczęściej zatrudniają 

osoby do pełnienia zadań służby bhp w celu spełnienia wymogów obowiązujących w tym 

zakresie przepisów i dopóki nie ma kontroli inspekcji pracy lub spektakularnych wydarzeń, 

ograniczają się do podpisywania takich dokumentów jak programy szkoleń, protokoły 

powypadkowe czy ocena ryzyka zawodowego nie wnikając w ich treść. 

 

 Pracodawcy, aby minimalizować koszty pracy zatrudniają lekarzy, pielęgniarki i inny personel 

medyczny na umowach cywilnoprawnych lub w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, aby omijać przestrzeganie przepisów głównie w zakresie czasu pracy.  

Taka forma pracy i zatrudnienia pozwala na unikanie odpowiedzialności za wykroczenia 

przeciwko prawom pracowniczym. 

 

 Pracodawcy w trosce o finanse ograniczają wydatki np. łącząc stanowisko pracownika służby 

bhp ze stanowiskiem magazyniera i konserwatora aparatury medycznej jak to miało miejsce  

w jednym ze szpitali lub, w przypadku przychodni, podejmując się samemu pełnienia zadań 

służby bhp nie posiadając w tym zakresie żadnych kwalifikacji ani stosownego szkolenia. 

 

Pracodawcy podobnie jak w latach ubiegłych mają problemy  w zakresie udzielania urlopów 

wypoczynkowych w roku kalendarzowym w którym pracownik nabył do niego prawo zarówno 

w podmiotach publicznych jak i niepublicznych. Zdecydowanie zmniejszyła się liczba nieprawidłowości 

w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. Co roku zwiększa się liczba zatrudniania osób medycznych na 

podstawie kontraktów w ramach własnej działalności gospodarczej i dotyczy to głównie: lekarzy 

i pielęgniarek. Zarówno w podmiotach publicznych jak i niepublicznych dokonywana ocena ryzyka 

zawodowego nie posiada charakterystyki stanowisk pracy adekwatnych do stanu faktycznego, a tym 

samym nie zostają zidentyfikowane wszystkie występujące tam zagrożenia i wskazane środki 

zapobiegawcze. W tej sytuacji niezbędne jest uświadamianie, że ocena ryzyka jest podstawowym 

elementem zarządzania ryzykiem jako ciągłym procesem oceny oraz eliminowania lub ograniczania 

ryzyka. Celowe jest kontynuowanie kontroli głównie w podmiotach, które nie były dotychczas 

kontrolowane lub ostatnie kontrole były ponad 5 lat temu. 

 

6. Kontrole placówek handlowych  
 

A. Prawna ochrona pracy 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W 2014 r. w zakresie tematu przeprowadzono 3 kontrole w placówkach 

wielkopowierzchniowych należących do 3 sieci handlowych, w których zatrudniano 309 pracowników, 

w tym 266 kobiet, nie zatrudniano młodocianych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w zakresie prawa pracy w ramach 

realizacji tematu skierowali łącznie 6 wniosków. Regulowano naruszenia dotyczące, w tym dotyczące 

stosunku pracy, tj. nieprawidłowości przy zachowaniu terminu wydania świadectwa pracy, 

nieprawidłowości w treści regulaminu pracy oraz nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, 

tj. zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego, nieprawidłowe ustalenie 

tygodniowego wymiaru czasu pracy (dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy), powtórne 

zatrudnianie w tej samej dobie pracowniczej i dotyczących przechowywania dla celów 

dokumentowania i rozliczania czasu pracy,  harmonogramów czasu pracy przez okres wymagalności 
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świadczeń po stronie pracownika ze stosunku pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nałożyli na 1 pracodawcę mandat 

karny w kwocie 1000 zł za ujawnione 3 wykroczenia przeciwko prawom pracownika z tytułu prawnej 

ochrony pracy. 

W odniesieniu do lat poprzednich można stwierdzić, że występują obszary, w których 

w poszczególnych podmiotach stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, tj. w obrębie czasu pracy. 

Niepokój budzi zatrudnianie w palcówkach wielkoformatowych pracowników w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. Brakuje jednoznacznej podstawy prawnej do respoektowania przechowywyania 

harmonogramów czasu pracy przez okres wymagalności dla świadczeń pracowniczych.   

 

Pozostałe placówki handlowe 
 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 44 kontrole u 44 pracodawców, w tym 5 kontroli 

przeprowadzono w placówkach , w których po raz kolejny prowadzono kontrole pozostałych placówek 

handlowych. Wśród pozostałych 39 kontroli, 24 prowadzono w placówkach wcześniej w ogóle 

niekontrolowanych, pozostałe placówki kontrolowane były bądź w odległym czasie, bądź kontrole 

związane były jedynie z wybranymi zagadnieniami prawa. 

W kontrolowanych placówkach zatrudniano łącznie 881 pracowników, w tym 611 kobiet 

i 40 pracowników młodocianych oraz 21 pracowników niepełnosprawnych. 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje, że nadal w dużej mierze najwięcej naruszeń 

dokonywanych jest w obrębie zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, następnie czasem pracy 

oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami należnymi ze stosunku pracy. Nadal w szczególnie 

w małych placówkach handlowych problemy te budzą szereg wątpliwości. Najczęściej pojawiające się 

uchybienia w tej kategorii podmiotów dotyczą: nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych, 

brak ustalania rozkładu czasu pracy, nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, zatrudniania 

pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu, niewypłacenia dodatków za godziny nadliczbowe.  

Uwagę w przypadku jednego podmiotu kontrolowanego zwraca fakt niezapewniania 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Za nieudzielenie dni wolnych w przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy pracodawca wypłaca wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem. 

Z tytułu ujawnionych naruszeń prawa pracy w realizowanym temacie, inspektorzy pracy wydali 

łącznie 144 wnioski, w tym w zakresie: stosunku pracy 63, czasu pracy 48, wynagrodzeń 25, urlopów 

pracowniczych 8. 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców o wykonaniu środków prawnych, 

przeprowadzonych rekontroli oraz podjętych działaniach w toku kontroli, można stwierdzić, w jakim 

wymiarze podmioty te zrealizowały wydane wnioski. Ogółem uzyskano potwierdzenie wykonania: 

112 wniosków na 135 wydanych i 9 poleceń na 9 wydanych, łącznie wykonanie w 84 %. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli placówek handlowych inspektorzy pracy nałożyli na 

7 pracodawców mandaty karne w łącznej kwocie 8 100 zł, wobec 1 pracodawcy skierowano wniosek 

do sądu o ukaranie, wyniku czego sąd nałożył grzywnę w wysokości 1 000 zł, w 7 przypadkach 

zastosowano środek wychowawczy. Z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniono 39 wykroczeń, 

z tytułu prawnej ochrony pracy ujawniono 20 wykroczeń. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W 2014 r. w zakresie tematu przeprowadzono 3 kontrole w placówkach 

wielkopowierzchniowych należących do 3 sieci handlowych, w których zatrudniano 309 pracowników, 

w tym 266 kobiet, nie zatrudniano młodocianych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w ramach realizacji tematu wydali łącznie 7 decyzji i skierowali 2 wnioski. Regulowano 

naruszenia dotyczące m.in., przygotowania do pracy - przeprowadzania szkoleń pracowników 

z zakresu bhp; obiektów i pomieszczeń pracy - niewłaściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych, 
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zapewnienia odpowiedniego przejścia; zaplecza higieniczno – sanitarnego – braku oddzielnej szatni 

dla kobiet i mężczyzn; niewłaściwej wymiany powietrza w szatni i pomieszczeniu jadalni; braku 

informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów w magazynie; brak ładu i porządku na ciągach 

komunikacyjnych, niewłaściwego oznakowania krawędzi rampy wyładunkowej. 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców o wykonaniu środków prawnych oraz 

przeprowadzonych rekontroli i podejmowanych działaniach w toku kontroli, można stwierdzić zakres 

realizacji wydanych środków prawnych. Potwierdzono wykonanie wszystkich 7 pisemnych decyzji 

dotyczących łącznie 160 pracowników i 2 wniosków. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nałożyli na 1 pracodawcę mandat 

karny w kwocie 1 000 zł za ujawnione 3 wykroczenia przeciwko prawom pracownika z tytułu prawnej 

ochrony pracy. 

Kontrolowane podmioty z jednej strony starają się zachować jak najlepsze standardy pracy  

w zakresie zapewnienia pracownikom nie tylko komfortu pracy, ale przede wszystkim bezpieczeństwa  

i higieny pracy, jednakże z drugiej strony podstawą ich działania jest osiąganie jak najlepszych 

standardów obsługi klienta i sprzedaży, co nie zawsze idzie w parze z zapewnieniem przestrzegania 

przepisów prawa pracy. Naruszenia w kontrolowanych placówkach handlowych 

wielkopowierzchniowych mają tendencję do powtarzania się w poszczególnych placówkach, zwłaszcza 

w obszarze zapewnienia ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych i transportowych, bieżącego 

oznaczania i odnawiania oznaczeń miejsc niebezpiecznych na terenie placówek. Nie ujawniano 

naruszeń związanych z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pracowników. Skala 

nieprawidłowości w obrębie przygotowania do pracy, tj. występowania przypadków dopuszczania 

pracowników do pracy bez aktualnych badań lekarskich i szkoleń bhp pozwala na stwierdzenie, 

że dokonane naruszenia nie mają charakteru powszechnego.  

Podkreślić należy, że prowadzone kontrole niewątpliwie przyczyniają się do bieżącego 

kontynuowania dbałości pracodawców o przestrzeganie przepisów bhp. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 44 kontrole u 44 pracodawców, w tym 5 kontroli 

przeprowadzono w placówkach, w których po raz kolejny prowadzono kontrole w ramach realizacji 

tematu. Wśród pozostałych 39 kontroli, 24 prowadzono w placówkach wcześniej w ogóle 

niekontrolowanych, pozostałe placówki kontrolowane były bądź w odległym czasie, bądź kontrole 

związane były jedynie z wybranymi zagadnieniami prawa. W kontrolowanych placówkach zatrudniano 

łącznie 881 pracowników, w tym 611 kobiet i 40 pracowników młodocianych oraz 21 pracowników 

niepełnosprawnych. 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje na szerokie spektrum zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w obrębie których stwierdzano naruszenia. Łącznie inspektorzy pracy 

wydali 276 decyzji (w tym 1 wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń) oraz 39 wniosków, 

regulujących zagadnienia odpowiednio w aspekcie: przygotowania do pracy (brak badań lekarskich 

wstępnych i okresowych, szkoleń bhp wstępnych i okresowych), magazynowania i składowania 

towarów (brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów, niewłaściwy dobór miejsca 

składowania, brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje magazynowania i składowania), urządzeń 

i instalacji elektrycznych (brak pomiarów skuteczności ochron przeciwporażeniowych), oceny ryzyka 

zawodowego (brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnienie wszystkich 

czynników środowiska pracy), nieprawidłowości w zakresie ustalania odzieży roboczej i środków 

ochrony indywidualnej, obiektów i pomieszczeń pracy (oznakowanie miejsc niebezpiecznych, 

nieoznaczenie dróg ewakuacyjnych). 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców o wykonaniu środków prawnych, 

przeprowadzonych rekontroli oraz podjętych działaniach w toku kontroli, można stwierdzić, 

w jakim wymiarze podmioty te zrealizowały wydane decyzje i wnioski dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Ogółem uzyskano potwierdzenie wykonania: 228 decyzji na 276 wydanych – 82,60 % 

oraz 35 wniosków na 39 wydanych – 89,70 %. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli placówek handlowych inspektorzy pracy nałożyli na 

7 pracodawców mandaty karne w łącznej kwocie 8 100 zł, wobec 1 pracodawcy skierowano wniosek 
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do sądu o ukaranie, wyniku czego sąd nałożył grzywnę w wysokości 1 000 zł, w 7 przypadkach 

zastosowano środek wychowawczy. Z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniono 39 wykroczeń, 

z tytułu prawnej ochrony pracy ujawniono 20 wykroczeń. 

 

C. Praca w święta 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 2 kontrole u 2 pracodawców, tj. sieci sklepów, 

zatrudniających ogółem 339 osób, w tym w ramach stosunku pracy 292 pracowników (249 kobiet), 

47 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.   

Kontrole przeprowadzono w oparciu o dokumentację ewidencji czasu pracy w związku ze 

złożonymi 3 skargami, w tym 2 w zakresie m.in. przestrzegania przepisów o czasie pracy. Skargi nie 

dotyczyły naruszenia przepisów o zakazie pracy w święta. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

potwierdzono częściową zasadność jednej skargi. Skierowano do pracodawcy trzy wnioski. Wnioski 

dotyczyły łącznie 5 pracowników. 

W oparciu o analizę dokumentacji dotyczącej czasu pracy w okresie około świątecznym (maj) 

ujawniono nieprawidłowości w zakresie niezapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz 

powtórnego zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej. Stopień stwierdzonych nieprawidłowości nie 

potwierdzał rażących naruszeń w tym zakresie, tj. z ujawnionych przypadków maksymalne skrócenie 

odpoczynku dobowego wystąpiło w stosunku do jednego pracownika o 2 godziny, a odpoczynku 

tygodniowego o 1 godzinę. Nie stwierdzono naruszenia przepisów o zakazie pracy w święto. 

Podmioty były objęte kontrolą z zakresu kontroli placówek handlowych w poprzednich latach, 

gdzie przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów o czasie pracy, co niewątpliwie ma wpływ 

na zmniejszenie nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 26 kontroli u 26 pracodawców, zatrudniających ogółem 

ogółem 477 osób, w tym w ramach stosunku pracy 423 pracowników (339 kobiet, 23 młodocianych), 

48 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.   

Z przeprowadzonych 26 kontroli – 3 wszczęto wskutek wniesionych skarg. Kontrole 

potwierdziły zasadność 2 skarg dotyczących zakazu pracy w święta, trzecia skarga dotyczyła 

pozostałych zagadnień czasu pracy. Ustalenia potwierdziły w części zasadność tej skargi, naruszenia 

dotyczyły odpoczynku dobowego i powtórnej pracy w tej samej dobie pracowniczej. Dobór pozostałych 

zakładów do kontroli nastąpił w oparciu o sygnały medialne i rozpoznanie własne inspektorów pracy. 

25 kontroli przeprowadzono doraźnie w święta, 1 kontrola prowadzona była w oparciu o dokumentację 

czasu pracy.  

Kontrole potwierdziły naruszenie zakazu pracy w święta w 9 podmiotach, gdzie pracę 

wykonywało 10 pracowników, rodzaj powierzonej pracy sprzedawca. W kontrolowanych podmiotach 

dotychczas nie prowadzono kontroli z zakresu pracy w święta. 

W placówkach, w których nie stwierdzono nieprawidłowości pracę świadczyły osoby na innej 

podstawie niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne) zawarte z osobami niebędącymi pracownikami 

kontrolowanego podmiotu.  

Wśród potwierdzonych przypadków naruszenia zakazu pracy w święto w 8 podmiotach pracę 

wykonywali pracownicy w ramach umowy o pracę, a w 1 przypadku w ramach umowy zlecenia 

zawartej z własnym pracownikiem. 

Ogółem inspektorzy pracy wydali w zakresie tematu 12 wystąpień zawierających 21 wniosków 

i jedno polecenie, które dotyczyły: zatrudniania pracowników w święto, nierzetelnego prowadzenia 

ewidencji czasu pracy, powtórnego zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej, zatrudniania 

pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym. 

W 6 przypadkach inspektorzy pracy nałożyli mandaty karne w łącznej wysokości 6 700 zł,  

w 3 przypadkach zastosowano środek wychowawczy: 2 ostrzeżenia i 1 pouczenie.  
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 7. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych  
 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2014 r.  

 

Realizując zadanie w 2014 r. dokonano oceny przestrzegania przepisów o urlopach 

wypoczynkowych w 55 podmiotach zatrudniających 4 786  pracowników. 

 

Kontrolą objęto:  

 

 zakłady małe – 9 podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, w których łącznie było 

zatrudnionych 50 pracowników, w tym 26 kobiet, 

 zakłady średnie – 24 podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników, w których łącznie było 

zatrudnionych 586 pracowników, w tym 246 kobiet i 3 pracowników młodocianych, 

 zakłady duże – 16 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych, w które łącznie 

było zatrudnionych 1 330 pracowników, w  tym 739 kobiet i 8 pracowników młodocianych, 

 zakłady wielkie – 6 podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, w których łącznie 

było zatrudnionych 2 820 pracowników, w tym 480 kobiet i 15 pracowników młodocianych.  

 

Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych przeprowadzono w branżach: 

 

 Przetwórstwo przemysłowe – 18 kontroli (3 230 pracowników, w tym 727 kobiet i 26 

młodocianych), 

 Budownictwo – 4 kontrole (222 pracowników, w tym 54 kobiety), 

 Handel i naprawy – 11 kontroli (354 pracowników, w tym 131 kobiet), 

 Transport i gospodarka magazynowa – 1 kontrola (18 pracowników,  w tym 1 kobieta), 

 Finanse i ubezpieczenia – 1 kontrola (34 pracowników, w tym 19 kobiet), 

 Działalność profesjonalna – 6 kontroli (294 pracowników, w tym 232 kobiety), 

 Usługi administrowania – 3 kontrole (141 pracowników, w tym 48 kobiet), 

 Administracja publiczna i obrona narodowa – 9 kontroli (427 pracowników, w tym 218 kobiet), 

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  – 2 kontrole (66 pracowników, w tym 61 kobiet). 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole m.in. w 9 jednostkach samorządowych,  

w 1 podmiocie będącym wojewódzką jednostką organizacyjną. 

Kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w zakresie ustalania planu urlopów w 9 zakładach 

pracy na 24 podmiotów, w których były sporządzane plany urlopów. W 5 przypadkach 

nieprawidłowości dotyczyły planowania całego urlopu wypoczynkowego, łącznie z 4 dniami urlopu na 

żądanie. 

W 5 kontrolowanych podmiotach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 

ustalania wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego w stosunku do 25 pracowników na 

59 kontrolowanych. Kontrolujący wskazali, że pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy 

ustalono wyższy wymiar pierwszego urlopu niż należny. 

Inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości u 11 pracodawców w zakresie ustalenia wymiaru 

kolejnego urlopu wypoczynkowego dla 25 pracowników. Nieprawidłowości wynikały z zaniżenia 

wymiaru urlopu proporcjonalnego oraz nieustalenia wymiaru urlopu uzupełniającego w przypadku 

nabycia przez pracowników prawa do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. 

Kontrolujący stwierdzili u 37 pracodawców (tj. w 67% kontrolowanych podmiotów) 

nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym 

pracownik nabył do niego prawo. Uchybienia w tym zakresie stwierdzono wobec 371 pracowników  

(na 1 019 skontrolowanych). Łączna liczba niewykorzystanego urlopu wyniosła 4 155 dni.  

W 5 zakładach pracy stwierdzono nieudzielenie zaległych urlopów za 2012 r. oraz lata wcześniejsze do 

końca września 2013 r. Niedopełnienie tego obowiązku stwierdzono w stosunku do 52 pracowników. 

W 30 zakładach (tj. w 60% skontrolowanych jednostek) stwierdzono przypadki udzielania 
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pracownikom urlopu w częściach, z których żadna nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni 

wypoczynku. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 136 pracowników (na 1 041 skontrolowanych). 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania  

przepisów o urlopach wypoczynkowych 

 
 

Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy nie wykazały szczególnie istotnych nieprawidłowości. 

Błędy w ustalaniu wymiaru urlopu dla pracowników niepełnoetatowych stwierdzono w przypadku 

2 osób. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

43 wystąpienia zawierające 107 wniosków dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Pracodawcy poinformowali o realizacji 

39 wystąpień zawierających 97 wniosków (według stanu na dzień 16.01.2015 r.). W związku z kontrolą 

przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych w czasie kontroli wydano w tym zakresie 

1 polecenie dotyczące prawidłowego ustalenia wymiaru urlopu dla zatrudnionego pracownika. 

W związku ze stwierdzeniem zaniżenia wymiaru urlopu dla pracowników, z którymi zostały 

rozwiązane umowy o pracę, w 3 przypadkach skierowano wystąpienia z wnioskiem o wypłatę 

ekwiwalentu z tego tytułu lub wyrównania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 

Pracodawcy poinformowali o realizacji wniosków, lecz nie podali kwoty wypłaconych świadczeń.  

W związku z nieudzieleniem zaległego urlopu wypoczynkowego inspektorzy pracy nałożyli 

6 mandatów karnych w łącznej kwocie 7 100 zł. W stosunku do 1 osoby odpowiedzialnej za 

nieudzielenie zaległego urlopu do końca września skierowano wniosek o wyciągnięcie konsekwencji 

dyscyplinarnych.  

Jak pokazują wyniki kontroli, stan przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych 

w zakładach jest zróżnicowany, przy czym najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są: 

udzielanie urlopu w częściach, z których żadna nie obejmuje co najmniej 14 dni wypoczynku, 

nieprawidłowe ustalanie wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego – w szczególności dotyczy 

to urlopu proporcjonalnego. Inspektorzy stwierdzili nieprzestrzeganie przepisów o urlopach 

wypoczynkowych we wszystkich rodzajach zakładów – zarówno tych zatrudniających po kilku 

pracowników, jak i w zakładach mających wydzielone komórki w obsługi kadrowej. Nieprawidłowości 

występowały w zakładach sektora publicznego i prywatnego, a przyczyny wskazywane przez 

pracodawców były podobne – najczęściej brak pracowników, potrzeby pracodawców związane 

z natężeniem pracy i koniecznością realizacji terminowych zamówień. W niektórych wypadkach 

pracodawcy nie potrafili wyjaśnić przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku uchybień 

związanych z nieprawidłowym ustaleniem wymiaru urlopu przyczynami były pomyłki matematyczne, 

stosowanie matematycznych zasad zaokrąglania niepełnego dnia, błędy w ustalaniu stażu pracy 

uprawniającego do określonego wymiaru urlopu a także błędna interpretacji przepisów o urlopach 

wypoczynkowych. Miało to miejsce zwłaszcza w przypadku przepracowania prze pracownika tylko 

części miesiąca, ponieważ według pracowników zajmujących się kadrami lub według pracodawców, 

taki pracownik nie nabywał prawa do urlopu za ten miesiąc. 

nieprawidłowości w zakresie ustalania wymiaru pierwszego urlopu
wypoczynkowego

nieudzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w
którym pracownik nabył do niego prawo

udzielanie urlopu wypoczynkowego w częściach, z których żadna
nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni wypoczynku

20% 

67% 

60% 
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Pomimo zmiany od 2012 r. przepisu art. 168 kodeksu pracy i wydłużeniem okresu, w którym 

pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego, do 30 

września następnego roku kalendarzowego, inspektorzy pracy nadal stwierdzali dość liczne przypadki 

nieudzielenia urlopu do końca września 2014 r., w tym nieudzielenia urlopu za 2012 r. i lata 

wcześniejsze, co stwierdzano w jednostkach samorządowych. 

 

8. Kontrole realizacji zasad ochrony pracy w związku 

z macierzyństwem i rodzicielstwem 
 

Celem prowadzonych kontroli w 2014 r. była ocena przestrzegania przez pracodawców 

przepisów prawa pracy związanych z rodzicielstwem. Kontrole przeprowadzono w 31 podmiotach 

gospodarczych, na rzecz których świadczyło prace 3 042 osoby, w tym na podstawie umowy o pracę 

2770 osób, 256 w ramach umów cywilno-prawnych. Wśród pracowników 1 311 to kobiety, 

89 niepełnosprawni, dwoje cudzoziemców i jeden pracownik młodociany. 

Wśród skontrolowanych przedsiębiorców 4 miało charakter wielkich przedsiębiorców 

zatrudniających powyżej 250 pracowników, 11 pracodawców dużych (zatrudniających od 50 – 249 

pracowników), 10 pracodawców średnich (skala zatrudnienia od 10-49 pracowników) oraz 

6 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników – czyli pracodawców małych. 

Z ogólnej liczby 31 pracodawców objętych kontrolami inspektorów pracy w zakresie 

przestrzegania uprawnień związanych z rodzicielstwem, największy odsetek stanowili pracodawcy 

branży przetwórstwo przemysłowe – 11 podmiotów, handel i naprawy – 6 podmiotów, finanse 

i ubezpieczenia – 4 podmioty oraz po dwóch pracodawców z branż: administracja publiczna i obrona 

narodowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz kultura, rozrywka i rekreacja. Najmniej liczna 

grupa podmiotów kontrolowanych to przedstawiciele branż: budownictwo, edukacja, dostawa wody 

oraz pozostała działalność usługowa. 

Do branż, w których pracodawcy najczęściej dopuszczali się naruszeń w zakresie przepisów 

o rodzicielstwie i wobec których inspektorzy pracy zastosowali przewidziane przepisami ustawy 

o Państwowej Inspekcji Pracy środki prawne należy przetwórstwo przemysłowe – 5 pracodawców. 

Nieprawidłowości ujawnione w toku czynności kontrolnych dotyczyły m.in.: błędów 

formalnych przy udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych, braku lub 

nieprawidłowego ustalenia wykazu prac wzbronionych kobietom, braków formalnych przy ustalaniu 

prawa do dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. W marginalnym zakresie 

ujawniono zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych (jeden przypadek dotyczący 

1 godziny) czy też przy udzielaniu urlopu ojcowskiego. 

W 2014 r. w trakcie prowadzonych kontroli w ogóle nie stwierdzono naruszeń praw 

pracowniczych w przedmiocie uprawnień kobiet w ciąży, tj.: przeniesienia kobiety w ciąży lub karmiącej 

dziecko piersią do innej pracy, zakazu rozwiązywania i wypowiadania stosunku pracy kobiecie w ciąży 

czy też obowiązku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu.  

Również w obszarze uprawnień rodzicielskich po urodzeniu dziecka nie stwierdzono 

nieprawidłowości. Należą do nich: udzielanie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego 

i rodzicielskiego na warunkach urlopu macierzyńskiego, udzielanie urlopu ojcowskiego, dopuszczanie 

do pracy pracowników po urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim czy też wychowawczym na 

dotychczasowym stanowisku, stanowisku równorzędnym czy też innym odpowiadającym kwalifikacjom 

pracownika. Nie ujawniono, aby kontrolowani pracodawcy naruszali trwałość stosunku pracy 

pracowników korzystających z urlopów macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich czy też 

wychowawczych. Brak jest również jakichkolwiek błędów przy realizowaniu przez pracodawców 

obowiązku utrzymania trwałości stosunku pracowniczego w okolicznościach związanych z obniżeniem 

na wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego jego wymiaru czasu pracy, 

w okresie w którym mógłby korzystać z prawa do takiego urlopu. 

Jednak to, co najistotniejsze w obszarze ochrony pracowników korzystających z ochrony 

rodzicielskiej, to brak jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń 
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pieniężnych związanych z ciążą i macierzyństwem. Podobnie jak zatrudnianie kobiet przy pracach 

wzbronionych lub szczególnie uciążliwych. 

 
Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawia poniższa tabela 

 

Czego problem dotyczył 
Odsetek pracodawców, u 

których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Odsetek pracowników, 
których nieprawidłowości 

dotyczyły 

Brak lub niewłaściwy wykaz prac 
wzbronionych kobietom 

0,22 - 

Przestrzeganie zakazu zatrudniania 
kobiet w ciąży w godzinach 

nadliczbowych – powyżej 8 godzin 
na dobę 

0,03 0,01 

Uchybienia przy udzielaniu urlopu 
macierzyńskiego, 

0,13 0,06 

Uchybienia dotyczące korzystania 
przez ojca dziecka z 

niewykorzystanej przez matkę 
części urlopu macierzyńskiego 

1,00 1,00 

Uchybienia przy udzielaniu 
dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego 
0,11 0,05 

Uchybienia przy udzielaniu urlopu 
rodzicielskiego 

0,05 0,02 

Uchybienia przy udzielaniu urlopu 
wychowawczego 

0,27 0,14 

Nieodebranie od pracowników 
oświadczenia o zamiarze 
korzystania z uprawnień 

związanych z rodzicielstwem 

0,25 0,25 

 
Ujawnione w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości odnosiły się do pracodawców 

branży: przetwórstwo przemysłowe – 5 pracodawców, finanse i ubezpieczenia – 4 pracodawców, 

handel i naprawy – 3 pracodawców, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 2 pracodawców. 

Spośród zakładów, w których ujawniano nieprawidłowości, 5 miało charakter średnich 

pracodawców (zatrudniających od 10-49 pracowników) oraz dużych pracodawców (zatrudniających od 

50-249 pracowników), a 3 charakter pracodawców małych (zatrudnienie na poziomie do 

9  pracowników) oraz wielkich (zatrudnienie powyżej 250 pracowników). 

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 15 skarg pracowników 

oraz innych osób, które podniosły problem nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów 

o rodzicielstwie. Liczba ta stanowi 0,28% wszystkich wniesionych skarg w tym okresie. Jednocześnie 

należy podkreślić, że żadna spośród nich po przeprowadzeniu kontroli nie została uznana za 

uzasadnioną. 

 
Przyczyny nieprawidłowości 
 

Po analizie przeprowadzonych kontroli przestrzegania przez pracowników przepisów prawa 

pracy w zakresie rodzicielstwa można wskazać przede wszystkim na błędy formalno-prawne 

przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Wynika to po prostu z niedbalstwa pracodawców, 

przy jednoczesnej wysokiej świadomości obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom 

należytego realizowania ich uprawnień związanych z byciem rodzicem. Niedociągnięcia związane 

z brakiem pewnych dokumentów, np. wniosków o udzielenie dodatkowych urlopów macierzyńskich, 

rodzicielskich czy też wychowawczych nie wpływały na naruszenia praw pracowniczych wynikających 

z działu ósmego Kodeksu Pracy. 



 

 

171 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Jednostkowy przypadek zatrudnienia kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych – dotyczył 

1 godziny – wynikał raczej z przeoczenia faktu specyficznego systemu i rozkładu czasu pracy w jakim 

pracownica pracowała do momentu przedstawienia zaświadczenia o stanie ciąży. 

Braki wykazu prac wzbronionych kobietom wiązał się w kontrolowanych przypadkach z tym, 

że na przestrzeni roku nastąpił u pracodawców wzrost  stanu zatrudniania, powyżej 20 pracowników, 

a tym samym powstał  obowiązek utworzenia regulaminu pracy wraz z wykazem prac wzbronionych 

kobietom. 

 

Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców 

16 wystąpień zawierających 22 wnioski. Skierowane środki prawne dotyczyły ogółem 260 

pracowników.  

Spośród skierowanych wniosków zostało zrealizowanych 16 z nich, co stanowi ponad 72% 

wykonalności wszystkich skierowanych środków prawnych. 

Ujawnione nieprawidłowości miały na tyle łagodny charakter, że nie było potrzeby stosowania 

wobec osób, które dopuściły się tych uchybień postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika. 

 

9. Kontrole legalności zatrudnienia  

 

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. przeprowadzono 1 582 kontrole 

w 1 495 podmiotach. Kontrolowane podmioty powierzały pracę ogółem  53 148 osobom. 

 

Struktura pracujących kształtuje się następująco: 

 

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 45 159 osób w tym 18 332 kobiet,  

473 młodocianych, 2 943 niepełnosprawnych,  

 zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych – 6 658 osoby,  

 podmioty w ramach samozatrudnienia – 299 osób.  

 

Kontrole przeprowadzono w zakładach :  

 

 do 9 zatrudnionych – 784 kontroli tj. 49,6%,  

 od 10 do 49 zatrudniony – 561 kontroli tj. 35,5%,  

 od 50 do 249 zatrudnionych – 133 kontrole tj. 8,4%. 

 

Z  analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło takich 

sektorów jak:  budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawy. 

 W 2014 r. skoncentrowano się na kontrolach w branżach, szczególnie narażonych na 

wystąpienie niepożądanych zjawisk w zakresie zatrudniania pracowników. Do kontroli wytypowano 

zakłady zajmujące się handlem i naprawami (490 kontroli, tj. 31%), przetwórstwem przemysłowym 

(356 kontroli, tj. 22,5%), budownictwem (266 kontroli, tj. 16,8%). Kontrole realizowano w dużej mierze 

w związku z wpływającymi  skargami czy  wnioskami o podjęcie czynności kontrolnych. 
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Do najistotniejszych stwierdzonych uchybień zaliczyć należy, podobnie jak w  latach ubiegłych: 

 

 nieterminowe zgłaszanie pracobiorców i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego, 

 nie zgłaszanie pracobiorców i zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego, 

 niedopełnianie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

 brak potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy, 

 niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy. 

 

Główne przyczyny wskazanych nieprawidłowości to : 

 

 nie uregulowanie przez ustawodawcę kwestii związanych  z  legalnym zatrudnianiem 

pracowników, poprzez nałożenie obowiązku na przedsiębiorców, zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego pracobiorcy w pierwszym dniu jej świadczenia lub nawet przed dopuszczeniem 

do pracy, 

 trudności ekonomiczne na rynku pracy, obawa przed utratą pracy, 

 funkcjonowanie  zapisów ustawowych, umożliwiających dopuszczanie do pracy na podstawie 

ustnych umów cywilnoprawnych, 

 zdaniem  pracodawców i przedsiębiorców – w Polsce są wysokie koszty związane 

z zatrudnieniem pracownika (koszt  wstępnych badań lekarskich profilaktycznych, składki  

do ZUS, koszty związane z wyposażeniem w  certyfikowaną odzież roboczą),  

 porzucanie pracy przez pracobiorców, zwłaszcza tych o niskich kwalifikacjach lub bez 

kwalifikacji, powoduje że przedsiębiorcy celowo  zatrudniają nielegalnie, chcąc „sprawdzić 

pracownika”, a ich zdaniem,  kodeksowe umowy na okres próbny, nie spełniają swojej roli, 

z uwagi na koszty , które trzeba ponieść, 

 zdaniem osób  nielegalnie wykonujących pracę, praca „na czarno” jest bardziej opłacalna, 

nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek do ZUS, podatków, można zataić dochody 

przed sądem rodzinnym w sprawach o alimenty (coraz częściej wpływają do OIP skargi od 

byłych małżonków lub małoletnich dzieci, w sprawie niedopełnienia obowiązków 

alimentacyjnych), 

 niezaewidencjonowane dochody, wpływają również na wysokość przyznawanych zasiłków,  

z MOPS, GOPS /dodatki mieszkaniowe/ itp., 

 w środowiskach wiejskich i małych miast, gdzie nie istnieją zakłady pracy, w dalszym ciągu 

funkcjonuje społeczne przyzwolenie na pracę nielegalną. Zjawisko to jest coraz częściej 

obserwowane  w większych miastach z uwagi na likwidację zakładów, redukcję zatrudnienia, 

zjawisko to staje się powoli akceptowalną normą społeczną. 

 

W ramach prowadzonych kontroli i współpracy z innymi organami w 2014 r. inspektorzy pracy 

skierowali 62 powiadomienia do starostów powiatu w związku z naruszeniem przez bezrobotnych 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeprowadzono 41 kontrole na wniosek 

PUP, 10 kontroli na wniosek ZUS, 42 kontrole na wniosek UKS/US, 9 kontroli z inicjatywy Policji. 

Inspektorzy OIP w Bydgoszczy skierowali 32 powiadomienia do ZUS w związku z naruszeniem 

przepisów o ubezpieczeniach społecznych, w 41 przypadkach powiadomiono UKS/US.  

W 2014 r. odbywały się cykliczne spotkania z przedstawicielami ZUS – Oddziałów 

Wojewódzkich w Bydgoszczy i Toruniu, a także w OIP w Bydgoszczy. W trakcie spotkań omawiano 

bieżące kwestie dotyczące problemów związanych z kontrolami legalności zatrudnienia, zawierania 

umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę, zgłaszania pracobiorców i zleceniobiorców do 

obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, wnoszenia pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W dniu 22.05.2014 r. zostało podpisane nowe porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy 

Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy, a Dyrektorem Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społeczny w Bydgoszczy i Toruniu co usprawniło współpracę między tymi urzędami.  
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W dniu 08.04.2014 r.  inspektorzy pracy  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy – 

Oddział we Włocławku,  uczestniczyli  w Targach Pracy zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Podczas targów na stoisku Państwowej 

Inspekcji Pracy udzielano  porad prawnych, technicznych oraz związanych z legalnością zatrudnienia 

obywateli polskich.  

We wrześniu 2014 r. inspektor pracy z sekcji legalności zatrudnienia, prowadził szkolenie 

dotyczące przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych. W spotkaniu uczestniczyli społeczni 

inspektorzy pracy oraz przedstawiciele organizacji  związkowych z jednych z zakładów na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie szkolenia omówiono przepisy regulujące 

funkcjonowanie agencji pracy tymczasowej, rolę związków zawodowych w ustalaniu warunków 

zatrudnienia pracowników tymczasowych. Zwrócono uwagę na problem zastępowania pracowników 

odchodzących na emeryturę lub rentę, pracownikami tymczasowymi.  Ponadto omówiono  zagadnienia 

dotyczące różnic i podobieństw między pracą tymczasową o outsourcingiem. Została przekazana 

informacja o problemie z jakim na co dzień borykają się inspektorzy pracy w trakcie prowadzenia 

kontroli w zakresie legalności zatrudnienia – brak wystarczających środków prawnych do walki 

z negatywnym zjawiskiem jakim jest praca „na czarno”. 

Bardzo dobrze układała się współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w zakresie uzyskiwania informacji o figurowaniu w rejestrze bezrobotnych  

i poszukujących pracy. Pisemne wnioski inspektorów pracy były rozpatrywane niezwłocznie. 

W 2014 r. specyfika kontroli w zakresie legalności zatrudnienia powodowała, że była 

realizowana w asyście Policji – dotyczy kontroli w lokalach nocnych. 

W wyniku działań kontrolnych, pracodawcy potwierdzili umowy o pracę 121 osobom 

pracującym wcześniej nielegalnie, a w stosunku do 673 osób zawarto umowy o pracę w miejsce umów 

cywilnoprawnych, 78 osoby zostały pozbawione statusu bezrobotnego (zwrot nienależnie pobranych 

zasiłków 4 502 zł). W efekcie działań inspektorów pracy 256 osób zgłoszono do ubezpieczenia 

społecznego, a pracodawcy opłacili zaległe składki na Fundusz Pracy wobec 2 862 osób, na łączną 

kwotę 179 138 zł. Pracodawcy uregulowali zobowiązania wobec ZUS (ubezpieczenie społeczne)  

na łączną kwotę 389 827 zł. 

Podsumowując realizację kontroli w 2014 r. należy stwierdzić, że zakres negatywnych zjawisk 

dotyczących nielegalnego zatrudnienia jest niezmienny od początku transformacji na rynku pracy. 

Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy wykazują, że liczba osób wykonujących pracę 

lub inne prace zarobkowe bez umów potwierdzonych na piśmie jest nadal znaczna. Z uwagi na fakt,  

że zarówno pracodawcy jak i osoby świadczące pracę są zainteresowane pracą nielegalną, proceder 

ten jest trudny do ujawnienia, stąd liczba ujawnionych przypadków jest niewielka.  

Ze skarg i wniosków o podjęcie kontroli wynika, że pracobiorcy zgłaszają roszczenia, 

dotyczące braku umowy na piśmie.  

Inspektorzy zauważają niepokojące zjawisko jakim jest zawieranie umów na część etatu,  

a w rzeczywistości pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Od wynagrodzenia, od takiej 

umowy pracodawca opłaca znikome kwoty na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy.  

W roku sprawozdawczym wystąpiło wiele utrudnień co do przeprowadzenia czynności  

w zakresie legalności zatrudnienia. Niejednokrotnie osoby skarżące nie znają pracodawcy/osoby,  

dla której świadczyły pracę.   

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy prowadzony jest stały monitoring legalności 

zatrudnienia w ramach realizacji tematu „Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich”. Podjęte działania zwiększą jego efektywność zgodnie z zaleceniami Rady Ochrony 

Pracy przy Sejmie RP. 
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B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców  
 

W 2014 r. przeprowadzano 84 kontrole w 78 podmiotach, które powierzały pracę 651 

cudzoziemcom. Dziesięć kontroli wszczęto na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, po jednej kontroli prowadzono z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, związków zawodowych, nadzoru budowlanego oraz Policji,  

po 3 kontrole miały miejsce na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy oraz ze Straży Granicznej.  

Podmioty objęte kontrolami, prowadziły działalność głównie w branżach: przetwórstwo 

przemysłowe (31,3%), handel i naprawy (25,3%) oraz usługi administrowania (9,6%).  

Kontrolami objęto zagadnienia związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców,  

ich legalnym prawem pobytu na terenie RP, zezwoleniami na pracę, rejestracją oświadczeń 

w Powiatowych Urzędach Pracy. 

 Kontrolowano również zagadnienia dotyczące stosunku pracy, zgodności zastosowania 

umowy cywilno-prawnej z warunkami świadczenia pracy, zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczenia 

społecznego. Ponadto badano kwestie opłacania składek na Fundusz Pracy oraz zapewnienia 

cudzoziemcom bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy.  

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że na 651 cudzoziemców objętych kontrolami, od 

277 wymagane było zezwolenie na pracę, a 293 osoby wykonywały pracę na podstawie 

zarejestrowanego oświadczenia w PUP. Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 268 

cudzoziemców (41,2% skontrolowanych), w ramach umów cywilnoprawnych 356 cudzoziemców 

(54,7%). Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły obywateli: Ukrainy, Wietnamu i Azerbejdżanu. 

 

Struktura naruszeń przedstawia się następująco: 

 

 dwa przypadki powierzenia pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę, dotycz to obywateli 

Ukrainy,  

 trzynaście przypadków powierzania pracy na innym stanowisku niż wynikało to z zezwolenia 

na pracę, dotyczyło to obywatela Wietnamu, Azerbejdżanu oraz 11 obywateli Ukrainy, 

 osiem przypadków zawarcia z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w warunkach, 

w których powinna być zawarta umowa o pracę, 

 od 14 cudzoziemców pracodawca nie uzyskał przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium RP i nie przechowywał kopii tego dokumentu. 

 
Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości o różnym charakterze odnotowano w 40% 

kontrolowanych podmiotów. Najwięcej naruszeń ujawniono w takich branżach jak: Handel i naprawy, 

przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.  

 

W 2014 r. najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 

 nie dopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,  

 nieterminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego,  

 dopuszczania dom pracy bez wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp,  

 wykonywania pracy w warunkach, których winna być zawarta umowa o pracę, 

 

W styczniu 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie 

Zastępców Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru i Prawno-Organizacyjnych w Bydgoszczy 

z Funkcjonariuszami Straży Granicznej – Placówki w Bydgoszczy – Sekcji Kontroli Legalności Pobytu. 

W wyniku czynności kontrolnych, w 2014 r. skierowano 10 powiadomień do Wojewody 

(Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy), 

2 powiadomienia do Powiatowych Urzędów Pracy, 7 do Straży Granicznej, 1 do Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy oraz 2 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
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Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że pracodawcy dopuszczali się typowych 

naruszeń prawa, takich jak niezapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy, braku badań 

lekarskich i szkoleń w zakresie bhp, nie zgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, wykonywania pracy w warunkach istnienia stosunku pracy. Liczba naruszeń prawa 

w zakresie prawa pracy jak i technicznego bezpieczeństwa pracy, w stosunku do roku 2013 r., była na 

podobnym poziomie. Najwięcej utrudnień wiąże się z rzetelnym ustaleniem stanu faktycznego 

w zakresie uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców „oświadczenia”. Dotyczy to głównie 

kontroli w agencjach pracy tymczasowej, które rejestrują znaczną ilość oświadczeń w danym roku 

kalendarzowym. Wielu pracodawców w tym zakresie nie miało stosownej wiedzy, zwłaszcza, 

gdy praca miała być wykonywana u pracodawców użytkowników na terenie całego kraju.  

W 2014 r. w związku z naruszeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy skierowano 6 wniosków do właściwych Sadów, 1 mandat gotówkowy oraz 1 środek 

prawny w postaci ostrzeżenia. Sądy orzekały grzywny w wysokości 3 000 zł. 

 

C. Kontrole przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy przez agencje zatrudnienia  
 

W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. 

przeprowadzono 25 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w tym 8 kontroli wynikających z rozpatrzenia skarg, 9 wynikających z realizacji planu 

kontroli na rok 2013 r. oraz 3 kontrole podjęto w związku z powiadomieniami z innych organów. 

W wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach podjęto 

7 kontroli.  

W 2014 r. odnotowano 4 przypadki prowadzenia działalności pośrednictwa pracy bez 

wymaganego certyfikatu i wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Kontynuowano stały 

monitoring prasy lokalnej oraz ogłoszeń zamieszczanych na portalach internetowych pod kątem 

prowadzonej działalności w ramach agencji zatrudnienia. 

W toku kontroli nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono u 42 % kontrolowanych podmiotów.  

 

Dotyczy one następujących zagadnień: 

 

 prowadzeniem pośrednictwa pracy do pracy na terenie RP lub za granicą bez wymaganego 

certyfikatu, 

 niedopełnieniem obowiązku podawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu 

do rejestru agencji zatrudnienia,  

 nie przedstawianiem Marszałkowi Województwa corocznej informacji o działalności agencji 

zatrudnienia po upływie wymaganego terminu, 

 brakiem pisemnej umowy pomiędzy agencją zatrudnienia i osobami kierowanymi do pracy za 

granicą u pracodawców zagranicznych. 

 

W zakresie przyczyn ujawnionych nieprawidłowości, najwięcej przypadków naruszeń 

odnotowano w podmiotach, które na dzień podjęcia kontroli nie posiadały certyfikatu i świadczyły usługi 

opiekuńcze. Szczegółowo problem został opisany w dalszej części sprawozdania. Natomiast 

w kontrolach agencji pracy od lat funkcjonujących na naszym rynku, nie odnotowano  naruszeń prawa, 

które skutkowałyby wykreśleniem  z rejestru agencji. 

W 2014 r. wzorem lat ubiegłych OIP w Bydgoszczy realizował postanowienia porozumienia 

zawartego w 2008 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, wykonującym w imieniu Marszałka 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zadania wobec agencji zatrudnienia, poprzez kierowanie 

powiadomień w związku z naruszeniami warunków prowadzenia agencji zatrudnienia oraz 

prowadzenia działalności agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przesyłał zbiorcze, kwartalne informacje za 2014 r. 

o podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia lub 

wyrejestrowanych z tego rejestru. Zbiorcze dane z WUP były podstawą do doboru zakładów do 

kontroli.  

Ponadto co kwartał WUP w Toruniu przekazywał informację na piśmie do OIP w Bydgoszczy 

o zastosowanych procedurach administracyjnych przez Marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego, w zakresie naruszeń postanowień ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, po powiadomieniach OIP.  

Z przesłanej informacji zwrotnej wynika, że wykreślono jeden podmiot z rejestru w skutek 

powiadomień. 

W dniu 08.04.2014 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy – 

Oddział we Włocławku, uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. Podczas targów na stoisku Państwowej 

Inspekcji Pracy udzielano porad prawnych, technicznych oraz związanych z legalnością zatrudnienia 

obywateli polskich i cudzoziemców.  

W targach pracy brały udział Powiatowe Urzędy Pracy z Włocławka, Lipna, Radziejowa, 

Aleksandrowa Kujawskiego oraz Rypina, Agencje Pracy z terenu województwa Kujawsko-

Pomorskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły wyższe i zawodowe oraz pracodawcy. 

Inspektor pracy z sekcji legalności zatrudnienia, uczestniczył w dniu 04.11.2014 r. w V 

Międzynarodowych Tragach Pracy w Hotelu Copernicus w Toruniu, organizowanych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Toruniu. W czasie targów omawiano warunki życia i pracy w Czechach, Niemczech 

i w Szwecji.  

W czasie tragów inspektor pracy z sekcji legalności zatrudnienia oraz radca OIP w Bydgoszczy 

Oddziału w Toruniu udzielali porad prawnych w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, 

wynagrodzeń za pracę, zatrudniania tymczasowego, powierzania pracy cudzoziemcom oraz 

przestrzegania przepisów o agencjach zatrudnienia. 

W 2014 r. skierowano 4 powiadomienia do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

W latach 2012-2014 wydano jedną decyzję o wykreśleniu podmiotu z rejestru na skutek powiadomień 

kierowanych przez PIP.   

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano 7 wniosków o ukaranie do sądu 

rejonowego, pracodawcy zostali ukarani grzywnami na łączną kwotę 12 950 zł. Zastosowano jeden 

mandat kredytowany na kwotę 1 300 zł. oraz dwa środki wychowawcze. Skierowano 10 wystąpień, 

zawierających 16 zaleceń. Udzielono 41 porad prawnych, 22 porad z zakresu technicznego 

bezpieczeństwa pracy oraz 27 dotyczących legalności zatrudnienia.  

 W związku z zaleceniami pokontrolnymi w 100% pracodawcy dopełnili obowiązek 

przedstawienia  Marszałkowi Województwa corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia. 

W 66% przypadków, przedsiębiorcy wystąpili z wnioskiem do Marszałka Województwa, celem 

uzyskania certyfikatu na prowadzenie działalności regulowanej ustawą. W połowie przypadków podjęto 

działania w zakresie zawierania umów na piśmie między agencją zatrudnienia i osobami kierowanymi 

do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz dopełniono obowiązku podawania 

w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru rejestru agencji zatrudnienia.  

W 2014 r. nie odnotowano problemów lub przypadków utrudniania działalności inspektorom 

pracy.  Kontrolowane podmioty prowadziły działalność jednoosobowo lub zatrudniały pracowników do 

obsługi merytorycznej albo zlecały prowadzenie spraw pracowniczych firmom zewnętrznym. 

W związku z powyższym w zakresie kontroli agencji nie odnotowano przypadków utrudniania 

czynności kontrolnych, dostępu do żądanych dokumentów, czy kontaktu z pracodawcą/przedsiębiorcą. 

W związku z zapytaniem Pana Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców 

Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie sposobu przeciwdziałania przez Państwową Inspekcję Pracy 

„szarej strefie” w zatrudnianiu niań, w ramach prowadzonego monitoringu ogłoszeń ofert pracy, 

ukazujących się w media tradycyjnych i elektronicznych. W 2014 r. analizowano przypadki 

zamieszczania ofert dla opiekunek/niań. Na podstawie analizy ofert pracy dokonano doboru podmiotów 

do kontroli. Kontrole w podmiotach zajmujących się zatrudnianiem opiekunek dla osób starszych 

wykazały, że w tego typu podmiotach odnotowano najwięcej nieprawidłowości. Naruszenia te miały 

charakter systemowy na styku prawa pracy oraz ubezpieczenia społecznego. Dlatego też ważna jest 
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współpraca pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Zakładem ubezpieczeń Społecznych w zakresie 

objęcia pełnym ubezpieczeniem osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 

tak jak pracowników oraz ograniczania możliwości permanentnej podróży służbowej.   

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, wzorem lat ubiegłych, planuje prowadzić szeroko 

rozumiane poradnictwo w tym zakresie i uczestniczyć we wszelkich działaniach o charakterze 

promocyjno-prewencyjnych.  

 

D. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników 

tymczasowych 
 

W ramach omawianego tematu w 2014 r. przeprowadzono łącznie 22 kontroli, z czego 

7 dotyczyło agencji pracy tymczasowej, a 15 kontroli prowadzono u pracodawców użytkowników. 

Kontrolowane  podmioty na terenie RP powierzały pracę 678 osobom zatrudnionym na podstawie 

umów o pracę  tymczasową, 619 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Trzy osoby wykonywały pracę jako pracownicy tymczasowi u pracodawcy użytkownika za granicą. 

Wśród kontrolowanych podmiotów 36% stanowiły zakłady zatrudniające powyżej 250 osób, 32% 

stanowiły zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób, 23% stanowiły podmioty od 10 do 49 

zatrudnionych oraz 9% - do 9 zatrudnionych.  

Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości zostały ujawnione w 23% kontrolowanych 

podmiotów. Stwierdzone naruszenia były typowe dla wielu podmiotów kontrolowanych bez względu na 

rodzaj prowadzonej działalności. 

 

W agencjach pracy tymczasowej odnotowano następujące nieprawidłowości:  

 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę oraz za urlop wypoczynkowy, 

 nieopłacenie w ustawowym terminie składek na Fundusz Pracy, 

 nieterminowe potwierdzanie na piśmie zawartych umów o pracę, 

 dotyczące wydawania świadectw pracy. 

 

U pracodawców użytkowników stwierdzono naruszenia dotyczące:  

 

 braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń bhp pracowników, 

 niezapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym, 

 wyposażenia oraz stosowania przez pracowników odzieży roboczej, 

 nieprawidłowych zapisów umów zawieranych pomiędzy agencją pracy tymczasowej 

pracodawcą użytkownikiem lub pracownikiem tymczasowym, powierzania pracownikowi 

tymczasowemu wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika pracy na stanowisku, na 

którym w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia pracy 

tymczasowej był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany 

stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, 

 przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, 

 stosowania przepisów dotyczących procedury ustalania wypadków przy pracy. 

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu 

rejonowego, pracodawca został ukarany naganą. Nałożono 1 mandat kredytowany w kwocie 300 zł. 

Skierowano 5 wystąpień, zawierających 14 wniosków oraz 3 polecenia. Wydano 8 decyzji 

administracyjnych. Udzielono 81 porad prawnych, w tym 32 porady z zakresu technicznego 

bezpieczeństwa pracy oraz 12 dotyczących legalności zatrudnienia.  

W 2014 r. nie odnotowano znacznego wzrostu zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych  

w stosunku do 2013 r. Zjawisko to występowało głównie w handlu. Zatrudnienie w ramach umów 

cywilnoprawnych sprzyja zjawisku obchodzenia przepisów głównie w zakresie czasu pracy, 

gdyż obniża koszty pracy.  
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W 2014 r. odnotowano jeden przypadek, odmowy współpracy z inspektorami pracy, przez 

agencję zatrudnienia, która posiadając oddział (punkt rekrutacyjny) na terenie OIP w Bydgoszczy, 

odmówiła okazania jakichkolwiek dokumentów związanych z powierzaniem pracy pracownikom 

tymczasowym. Odnotowano również problemy organizacyjno – prawne, w zakresie przeprowadzenia 

kontroli w podmiotach posiadających siedziby (a więc dostęp do dokumentów pracowniczych) na 

terenie różnych Okręgowych Inspektoratów Pracy.  
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Ocena realizacji celów założonych programów prewencyjnych 

Realizując temat dokonano oceny działań podejmowanych przez podmioty objęte programami 

prewencyjnymi dotyczącymi dostosowania przedsiębiorstw do obowiązujących przepisów prawa pracy 

w oparciu o samokontrolę oraz ocenę realizacji celów i założeń poszczególnych programów 

prewencyjnych: 

 

 „Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa”,  

 „Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie”, 

 „Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny 

i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym”, 

 Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP”. 

 

Dokonano rekrutacji podmiotów do programów prewencyjnych i przeprowadzono szkolenia 

dotyczące założeń programów jak i omówiono listy do przeprowadzenia samokontroli. Do udziału 

w programach zgłosiło się 101 podmiotów, które wypełniły kartę zgłoszenia. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 96 audytów kontrolnych sprawdzających realizację 

założeń i celów poszczególnych programów prewencyjnych (prawie 95% spośród tych, które 

przystąpiły do programów).  

 

W czasie prowadzonych kontroli sprawdzających (audytów) wydano łącznie następujące ilości środków 

prawnych: 

 

 73 decyzje w tym 17 nakazów na piśmie zawierających 48 decyzji z których wykonano 34, 

 9 wystąpień zawierających 23 wnioski. 

 

Z informacji uzyskanych od pracodawców wynika, że wykonano prawie 70% wydanych 

środków prawnych. Nie wydawano decyzji związanych ze wstrzymaniem prac bądź skierowaniem 

pracowników do innych prac.  

W wyniku przeprowadzonych 20 audytów kontrolnych „Zarządzanie BHP – prewencja 

wypadkowa” wydano 2 nakazy na piśmie zawierające 8 decyzji. Nie wydano decyzji ustnych. 

Z informacji uzyskanych od pracodawców wynika, że wykonano 3 decyzje co stanowi 37,5% wydanych 

decyzji. 

 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 

 braku aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – 4 decyzje, 

 organizacji procesu pracy związanej z nie określeniem szczegółowych wymagań przy 

organizowaniu prac szczególnie niebezpiecznych -  2 decyzje, które zostały wykonane. 

 

Ponadto skierowano 3 wystąpienia zawierające 10 wniosków. Dotychczas zarejestrowano 

odpowiedzi pracodawców  na 5 wniosków, którzy informują o terminie i sposobie realizacji wniosków. 

W 18 kontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzali drobne uchybienia i nieprawidłowości 

z zakresu bezpieczeństwa pracy, co pozwoliło ukończyć program z wynikiem pozytywnym. 

W wyniku przeprowadzonych audytów w ramach „Program informacyjno-prewencyjny 

w budownictwie”  wydano 38 decyzji w tym 23 na piśmie i 15 ustnych. Sześciu decyzjom nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a.  
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Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 

 stanowisk i procesów pracy – wydano 20 decyzji, 

 ocen ryzyka zawodowego – wydano 8 decyzji z uwagi na nieuwzględnienie wszystkich 

zagrożeń, braku okresowej ocenach, 

 maszyn i urządzeń - wydano 3 decyzje dotyczące pojedynczych przypadków eksploatowania 

niewłaściwej drabiny, elektronarzędzi. 

 

Ponadto, skierowano 2 wystąpienia zawierające 4 wnioski dotyczące nieprawidłowości 

w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy, akt osobowych, ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy oraz zawierania umów o pracę. Z uzyskanych informacji od pracodawców 

stwierdzono, że dotychczas wykonano 25% wniosków. 

Podczas audytów kontrolnych w ramach „Program prewencyjny w zakresie spełniania 

minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia do obróbki drewna” wydano 

6 decyzji w tym 2 na piśmie. Nieprawidłowości te dotyczyły usterek związanych z urządzeniami 

ochronnymi, elementami sterowniczymi, usterkami urządzeń do uruchamiania lub awaryjnego 

zatrzymywania maszyn. Decyzje te wykonano w 100%.Do pracodawców nie skierowano wystąpień. 

W wyniku przeprowadzonych audytów w ramach Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” 

wydano 21 decyzji w tym 6 ustnych i 15 na piśmie. Z uzyskanych informacji od pracodawców wynika, 

że 12 decyzji wykonano co stanowi 57%.  

 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 

 przygotowania pracowników do pracy (brak lub niewłaściwe przeprowadzenie szkolenia 

okresowego, instruktażu stanowiskowego) - 8 decyzji, 

 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia (brak aktualnych pomiarów, 

niewłaściwe oznakowanie) - 3 decyzje. 

 

Ponadto skierowano 6 wystąpień zawierających 13 wniosków, które dotyczyły stosunku pracy 

– 8 wniosków w tym dotyczące prowadzenia akt osobowych - 6. Pracodawcy udzielili odpowiedzi na 

skierowane wystąpienia informując o wykonaniu 77% wniosków. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy zrealizowano cele poszczególnych programów 

prewencyjnych.  

 

Audyty kontrolne wykazały, że działania pracodawców przyczyniły się poprawienia stanu 

bezpieczeństwa pracy i zlikwidowania bądź ograniczenia zagrożeń wypadkowych poprzez między 

innymi: 

 

 zapewnienie urządzeń ochronnych stref niebezpiecznych maszyn, 

 wyposażenie w urządzenia służące do uruchamiania i zatrzymywania maszyn, 

 zapewnienie sprawnych i czytelnych elementów sterujących maszyn, 

 dopuszczanie pracowników do pracy, którzy posiadają aktualne szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

 

Programy ukończyło łącznie 76 pracodawców, którzy otrzymali dyplomy bądź zaświadczenia 

o ukończeniu programu prewencyjnego. Na uwagę zasługuje fakt, że 3 pracodawców uczestniczyło 

jednocześnie w dwóch programach. 

W czasie audytów kontrolnych inspektorzy pracy udzielili 626 porad prawnych w tym 395 

technicznych, 208 prawnych oraz 23 dotyczących legalności zatrudnienia. Pracodawcy a także 

pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy aktywnie uczestniczyli w audytach kontrolnych i 

prosili o wskazywanie dobrych praktyk jak również rozwiązań dotyczących zapewnienia pracownikom 

bezpiecznych warunków pracy. 



 

 

182 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Efekty osiągnięte podczas realizacji programów przedstawiono w sprawozdaniach z 

poszczególnych tematów, w których przedstawiono również dokumentację fotograficzną. Tradycyjnie 

największym zainteresowaniem cieszył się program skierowany do mikroprzedsiębiorców „Zdobądź 

dyplom PIP”. 

 

1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz 

pracę” 
 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji kampanii 

„Zanim podejmiesz pracę” organizowali konferencje, seminaria i szkolenia oraz uczestniczyli 

w imprezach targowych i konferencjach tematycznych. Obsługując stoiska konsultacyjno-informacyjne 

służyli fachową poradą uczestniczącym w wydarzeniu natomiast formuła konferencji służyła wymianie 

doświadczeń między partnerami instytucjonalnymi i pracodawcami oraz promowaniu dobrych praktyk 

przy zatrudnianiu pracowników.   

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie praw 

pracowników, w tym osób niepełnosprawnych. Zadanie to wpisuje się w założenia kampanii „Zanim 

podejmiesz pracę” dlatego też Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wraz ze Stowarzyszeniem 

Bez Ograniczeń oraz Zespołem Szkół nr 19 im. „Synów Pułku” w Bydgoszczy zorganizował 

konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, która odbyła się 4 września 2014 r. w Wyższej 

Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Wystąpienia prelegentów uczestniczących w wydarzeniu dotyczyły 

głównie problemów osób niepełnosprawnych na polu zawodowym oraz barier z jakimi na co dzień 

muszą się zmagać.  

 

 
 

Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”  

Po zakończonej konferencji, w bydgoskim kinie „Helios” miała miejsce zasadnicza, festiwalowa 

część wydarzeń, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne, przedstawiciele władz 

samorządowych, organizatorzy konferencji oraz działacze organizacji wspierających społeczność 

inwalidzką. Oprócz projekcji filmów dotyczących tematyki niepełnosprawności na gali rozdano również 

„Motyle” – nagrody dla osób, które szczególnie odznaczyły się działaniami na rzecz osób 

niepełnosprawnych. W gronie uhonorowanych znalazła się Małgorzata Porażyńska – Okręgowy 

Inspektor Pracy. 
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Mały festiwal „Ty i ja” 

 

W czasie V edycji Festiwalu Aktywności Kobiet – Babie Lato zorganizowanej w Myślęcinku 

dnia 31.08.2014 r. odbyło się seminarium tematyczne „Kobiet w pracy”. Seminarium o uprawnieniach 

pracowniczych w związku z ochroną macierzyństwa i rodzicielstwa skierowana przede wszystkim do 

niepracujących kobiet. Celem spotkania była aktywizacja zawodowa kobiet a pracownicy OIP 

poruszyli, oprócz tematyki związanej z uprawnieniami pracowniczymi związanymi z rodzicielstwem, 

problematykę dotyczącą czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz urlopów. 

28.10.2014 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie odbyła się 

konferencja promująca kształcenie zawodowe „Dobre kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę”. 

Uczestniczyli w niej także przedstawiciele inspekcji pracy. Konferencja odbyła się pod patronatem 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kuratorium 

Oświaty w Bydgoszczy. Organizatorami konferencji był Powiat Toruński i Zespół Szkół, CKU 

w Gronowie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ww. urzędów, dyrektorzy szkół zawodowych 

oraz techników z Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zaproszeni goście. Tematem przewodnim 

konferencji było wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie kształcenia zawodowego, 

finansowanie kształcenia zawodowego w nowej perspektywie finansowej w latach 2014 - 2020, 

realizacja projektów unijnych dotyczących kształcenia zawodowego na przykładzie Zespołu Szkół CKU 

w Gronowie oraz wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego na przykładzie szkoły 

Keuda z Finlandii.  

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z 20 Dyrektorami 

Powiatowych Urzędów Pracy w sprawie współpracy dotyczącej specyfiki zatrudnienia pracowniczego 

i niepracowniczego, przysługujących praw i obowiązków oraz warunków ubezpieczenia społecznego.  

Ponadto przedstawiono programy promocyjno-prewencyjne realizowane i planowane w 2014 r. 

W marcu 2014 roku pracownicy OIP wzięli udział w Targach Pracy, które odbyły się w Wyższej 

Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Targi zostały zorganizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. 

Podczas targów osoby niepełnosprawne miały okazję spotkać się z pracodawcami reprezentującymi 

różne branże. Przedstawiona została również oferta placówek edukacyjnych oraz organizacji 

pozarządowych. Zainteresowanym osobom udzielono wielu porad prawnych z zakresu prawnej 

ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. Najwięcej pytań dotyczyło obowiązków jakie 

nakładają przepisy prawa pracy na pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne zarówno 

w zakładach zapewniających warunki pracy chronionej oraz na tzw. otwartym rynku pracy.  



 

 

184 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Przedstawiciele OIP w Bydgoszczy udzielali porad także podczas IV Targów Pracy 

i Przedsiębiorczości w Nakle nad Notecią, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Nakle. 

Targi adresowane były do osób zamierzających podjąć pracę i poszukujących pracy, dlatego nie 

zabrakło na nich firm oferujących zatrudnienie oraz wystawców – doradców, dzięki którym 

odwiedzający tę imprezę wystawienniczą mogli zasięgnąć fachowych informacji dotyczących 

obowiązujących przepisów. Na stoisku konsultacyjnym OIP udzielano porad z zakresu prawa pracy i 

przepisów bhp. Do dyspozycji była także oferta wydawnicza Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

 
 

Stoisko OIP w Bydgoszczy podczas IV Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Nakle nad Notecią 

 

W kwietniu 2014 r. targi pracy odbyły się również we Włocławku, Inowrocławiu oraz 

Bydgoszczy. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku 

zorganizował wydarzenie na terenie Hotelu „MŁYN” we Włocławku. Podczas targów udzielano 

informacji osobom zainteresowanym oraz rozpowszechniano materiały informacyjne przygotowane 

przez Państwową Inspekcję Pracy na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W czasie trwania targów stoisko PIP odwiedziło około 160 osób, głównie bezrobotnych, uczniów 

i studentów oraz pracodawców. W targach pracy uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Urzędu 

Pracy z Włocławka, Rypina, Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna i Radziejowa, Agencji Pracy z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego, Ochotniczych Hufców Pracy, szkół wyższych i zawodowych oraz 

pracodawcy. 

Po raz kolejny przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczym zaprosili OIP 

w Bydgoszczy na Targi Pracy w celu uruchomienia stoiska konsultacyjnego, na którym udzielano 

porad prawnych. Impreza wystawiennicza zorganizowana przez UTP skupia pracodawców oferujących 

zatrudnienie, oraz urzędy i instytucje wspierające osoby, które zasilą rynek pracy. Udzielano porad 

prawnych z zakresie prawa pracy. Porady o tym charakterze udzielano również podczas Targów Pracy 

i Przedsiębiorczości, w Inowrocławiu, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Centrum 

Aktywizacji Zawodowej. Impreza adresowana była do osób zamierzających podjąć pracę. W targach 

brało udział 55 wystawców, firm oferujących zatrudnienie oraz doradców, dzięki którym odwiedzający 

targi mogli zasięgnąć fachowych porad dotyczących obowiązujących przepisów. 

29.06.2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w trakcie ogólnomiejskiej imprezy 

plenerowej otwierającej lato pt. „Otwieracz” uruchomił na myślęcińskim Różopolu stoisko 

konsultacyjne. Oprócz udzielania porad pracownicy, zachęcali do udziału w programach 

prewencyjnych.  
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Stoisko OIP w trakcie imprezy plenerowej „Otwieracz” w bydgoskim Myślęcinku 

 

Na przełomie sierpnia i września 2014 r. również w Myślęcinku odbyła się kolejna, V edycja 

Festiwalu Aktywności Kobiet. pracownicy OIP udzielali nie tylko porad prawnych lecz także 

zorganizowali seminarium tematyczne „Kobieta w pracy”. W trakcie wydarzenia inspektorzy pracy 

udzielali wskazówek dotyczących problematyki związanej z czasem pracy, wynagrodzeniami za pracę, 

urlopami oraz regulacji prawnych dotyczących macierzyństwa.  

Podczas corocznych, październikowych Targach Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 

pracodawcy adresowali swoje oferty do absolwentów szkół i uczelni, uczniów i studentów ostatnich lat 

oraz osób bezrobotnych. Odwiedzający targi zapoznawali się także ze stażami oraz praktykami w wielu 

branżach w tym między innymi elektronicznej, przemysłowej oraz ubezpieczeniowej. Pracownicy OIP 

występowali tutaj w charakterze ekspertów udzielających porad z zakresu prawa pracy i przepisów 

bhp. Targi zorganizowało Porozumienie Biur Karier zawarte przez kujawsko-pomorskie uczelnie: 

Collegium Medicum UMK w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa i Wyższa Szkoła Gospodarki. 

Punkt konsultacyjny OIP został zorganizowany także podczas V Międzynarodowych Targów 

Pracy w Toruniu. Organizatorem targów pracy był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Odwiedzający 

stoisko byli zainteresowani głównie nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, obowiązków 

dotyczących podjęcia działalności gospodarczej oraz współpracą z agencją pracy tymczasowej. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła również problematyka stresu w miejscu pracy oraz mobbingu.  

Pracownicy w ramach propagowania założeń kampanii  OIP obsługiwali punkty konsultacyjno 

– informacyjne także w trakcie Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła we Włocławku, Dni Pola 

w Grubnie, Konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” oraz Dni Otwartych ZUS we 

Włocławku. 

 W ramach realizacji założeń kampanii zorganizowano siedem dyżurów redakcyjnych 

w mediach w trakcie których eksperci OIP udzielali porad prawnych zainteresowanym słuchaczom 

i widzom. Dyżury takie odbyły się w Gazecie Pomorskiej, Zbliżeniach i Radiu Pik. Poruszane w ich 

trakcie zagadnienia natury prawnej dotyczyły m.in. łamania praw pracowniczych przez pracodawców, 

urlopów na żądanie, mobbingu czy podpisywaniu przez pracowników weksli.  

W trakcie realizacji kampanii „Zanim podejmiesz pracę” dużym zainteresowaniem cieszyły się 

publikacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy. Podczas targów, konferencji oraz spotkań 

z pracownikami i osobami zamierzającymi podjąć pracę rozdystrybuowano blisko 5700 egzemplarzy 

wydawnictw, w tym dotyczące pierwszej pracy, dyskryminacji, pośrednictwa pracy, podróży 

służbowych, rodzicielstwa, niepełnosprawności, pracy tymczasowej. 
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2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 

wypadkowa w małych zakładach pracy 
 

Celem programu było ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach zatrudniających do 

50 pracowników, w których odnotowano wypadki przy pracy, w szczególności poprzez: 

 

 wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy – jako skutecznego narzędzia prewencji 

wypadkowej w przedsiębiorstwie, 

 wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw, które wykazują zaangażowane w ograniczeniu 

zagrożeń wypadkowych oraz osiągnięciu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie, 

 zwrócenie uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację kosztów 

ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na poprawę 

bezpieczeństwa i warunków pracy, 

 upowszechnianie problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z partnerami 

społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi itp. 

 

Programem objęto pracodawców zatrudniających głównie do 50 pracowników, u których 

odnotowano latach poprzedzających wypadki przy pracy ciężkie lub śmiertelne lub też, gdzie wystąpiła 

powtarzalność wypadków przy pracy. Doboru zakładów do programu dokonano na podstawie bazy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bazy danych Państwowej Inspekcji Pracy.  

Do 32 zakładów skierowano zaproszenia do udziału w programie prewencyjnym PIP. 

Zorganizowano cykl pięciu szkoleń dla 31 pracodawców. Deklaracje przystąpienia do programu złożyło 

24 pracodawców, a ankiety specjalistyczne po przeprowadzeniu samokontroli przesłało do 

Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy 20 pracodawców.   

Pracodawcy, którzy przystąpili do udziału w programie prewencyjnym kierowali się głównie 

uzupełnieniem wiedzy w zakresie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do prewencji wypadkowej, 

chęcią lepszego dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań bezpieczeństwa oraz możliwością 

skorzystania z pomocy inspektora pracy. 

W trakcie każdego z przeprowadzonych 5 szkoleń zapoznano uczestników z założeniami 

programu prewencyjnego, omówiono listę kontrolną z komentarzem oraz ankietę specjalistyczną do 

wypełnienia przez pracodawców - dołączoną do listy kontrolnej. Uczestnikom szkolenia przekazano 

także drukowane materiały pomocnicze w postaci broszur wydanych przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

Podczas pięciu szkoleń omawiano także praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego jako 

skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń, 

analizy skutków ryzyka oraz podejmowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko 

zawodowe.  

Na podstawie przesłanych ankiet specjalistycznych ustalono, że pracodawcy zatrudniali 

łącznie: 580 pracowników, w tym 189 kobiet, 13 młodocianych oraz 11 niepełnosprawnych. 

Po dokonaniu analizy ankiet ustalono, że pracodawcy nadal niechętnie ujawniają nieprawidłowości – 

na 20 przekazanych do OIP Bydgoszcz ankiet specjalistycznych – w 6 ankietach (30%) pracodawcy 

nie odpowiadali na pytania w części opisowej. W 7 przekazanych ankietach pracodawcy lakonicznie 

opisali działania podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości, ograniczając się jedynie do wskazania 

działań organizacyjno-prewencyjnych, takich jak: 

 

 prowadzenie bieżących szkoleń w dziedzinie bhp, 

 zwiększenie doraźnego nadzoru osób kierujących pracownikami, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami bhp. 
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Ustalono, że 7 pracodawców przesłało ankiety ujawniające podjęte działania związane z: 

 

 zakupem podnośnika samochodowego, oznakowaniem krawędzi kanału i zapewnieniem 

wymaganego oświetlenia kanału naprawczego – 1 zakład, 

 zakupem nowoczesnej prasy posiadającej zabezpieczenia fotooptyczne – 1 zakład, 

 montażem instalacji wentylacyjnej zmniejszającej zapylenie oraz zamontowaniem 

dodatkowych znaków bezpieczeństwa – 1 zakład, 

 instalacją i stosowaniem czujników tlenku węgla, 

 aktualizacją oceny ryzyka zawodowego – 2 zakłady,  

 dostosowaniem instrukcji bhp do wymogów przepisów – 3 zakłady, 

 wyposażeniem pracowników w bardziej skuteczne środki ochrony indywidualnej 

i wprowadzenia obowiązki ich stosowania – 3 zakłady. 

 

W ramach realizacji programu przeprowadzono 20 audytów kontrolnych, podczas których ujawniono 

nieprawidłowości w zakresie zarządzania ryzykiem zawodowym, a w szczególności: 

 

 postępowania powypadkowego w tym:  

o nie ustalania wszystkich okoliczności co miało istotne znaczenie dla ustalenia przyczyn 

wypadku i określenia środków profilaktycznych,  

o nie ustalania wszystkich lub ustalania nieadekwatnych przyczyn do stwierdzonych 

okoliczności wypadku,  

o nieterminowego sporządzania terminu sporządzania przez zespół powypadkowy protokołu 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

o nieadekwatnie ustalonych środków i wniosków profilaktycznych niewłaściwej oceny ryzyka 

zawodowego w tym nie identyfikowania wszystkich zagrożeń, a szczególnie 

aktywizujących wypadki,  

 niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego w tym nie identyfikowania wszystkich zagrożeń, 

a szczególnie aktywizujących wypadki,  

 braku spójności środków profilaktycznych wynikających z postępowania powypadkowego 

i wynikających z ocen ryzyka zawodowego. 

 

W ramach programu, 2 audyty kontrolne zakończyły się oceną negatywną. Powyższe dotyczy 

2 zakładów z branży produkcji wyrobów drewnianych. Inspektorzy pracy w trakcie ww. audytów 

kontrolnych stwierdzili uchybienia m.in. w zakresie oceny ryzyka zawodowego; braku aktualnych 

pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, braku aktualnej decyzji Urzędu Dozoru 

Technicznego zezwalającej na eksploatację wózka jezdniowego – podnośnikowego. W ocenie 

inspektorów pracy m.in. ww. nieprawidłowości spowodowały, iż audyty zakończono oceną negatywną. 

Kontrole dokonane w ramach tematu – realizacji wydanych, po uprzednich kontrolach, decyzji 

nakazowych i wniosków skierowanych wystąpień stwierdzono, że na 46 decyzji nakazowych nie 

wykonano 1 decyzji. Spośród 73 skierowanych do pracodawców wniosków zawartych w wystąpieniach 

nie wykonano 1. 

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 2 nakazy na piśmie 

zawierające 8 decyzji na piśmie dotyczących 25 pracowników. Skierowano 3 wystąpienia zawierające 

10 wniosków dotyczących 56 pracowników. 

Podczas audytów kontrolnych stwierdzono, że niektórzy pracodawcy po szkoleniu w siedzibie 

Okręgu dokonywali przeglądu między innymi ocen ryzyka zawodowego, rejestru wypadków przy pracy, 

aktualności szkoleń w zakresie bhp, ważności badań lekarskich, poprawności instrukcji 

stanowiskowych zawierających wskazówki bhp.  

  



 

 

188 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

W wyniku tych działań: 

 

 przeanalizowano jakość środków ochrony indywidualnej będących na wyposażeniu 

pracowników i wyposażano ich w skuteczniejsze środki, 

 przeanalizowano treść instrukcji bhp i dokonano ich aktualizacji, 

 przeprowadzono dodatkowe instruktaże stanowiskowe dla pracowników z działów, na których 

miały miejsce wypadki przy pracy,  

 dokonano ponownej oceny ryzyka zawodowego po zastosowaniu środków profilaktycznych 

i zapoznano z nimi pracowników. 

 

W zakładzie produkcji wyrobów drewnianych, w wyniku samokontroli stwierdzono, że niektóre 

maszyny do obróbki drewna nie spełniają minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Pracodawca podjął działania i w wyniku przeglądu maszyn wyposażono maszyny w wymagane 

urządzenia ochronne – na fotografiach poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania: Piła taśmowa 

do drewna – dokonano wymiany uszkodzonego wyłącznika bezpieczeństwa na nowy. Dorobiono 

i  zamontowano osłonę taśmy tnącej. 

 

 
 

Maszyna po wymianie uszkodzonego wyłącznika bezpieczeństwa 

Wyrówniarka jednostronna do drewna – dokonano wymiany uszkodzonego wyłącznika 

awaryjnego. Elementy sterujące opisano w języku polskim. 

Pomimo podejmowanych działań przez pracodawców po przeprowadzeniu samokontroli 

inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości, które w prawie 80% przypadków były usuwane jeszcze 

podczas trwania audytów. 
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Maszyna po wymianie uszkodzonego wyłącznika bezpieczeństwa 

 

I tak: w hali produkcyjnej zakładu produkcji wyrobów drewnianych stwierdzono, że pilarka 

tarczowa REMA typu DMMA-35, nie została podłączona do stanowiskowej instalacji wentylacji 

odciągowej. W trakcie kontroli maszyna została podłączona do odciągu pyłu w wyniku realizacji decyzji 

ustnej (fotografie poniżej). 

 

 
 

Maszyna przed i po dokonaniu zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy  

 

Ponadto stwierdzono, że grubościówko-frezarka typu KP 261, posiada nieopisane elementy sterowania 

maszyny. Na mocy wydanej decyzji ustnej opisana ww. w elementy sterowania maszyny. 
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Maszyna przed i po dokonaniu zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy  

W trakcie kontroli w ww. zakładzie inspektor pracy stwierdził, że tokarka uniwersalna do 

drewna umieszczona w hali produkcyjnej nie posiada zamontowanego uchwytu tokarskiego, a osłona 

przekładni pasowej napędu wrzeciona nie zabezpiecza w całości strefy niebezpiecznej przekładni. 

W wyniku realizacji decyzji ustnych zainstalowano wymaganą osłonę przekładni pasowej i osłonę 

uchwytu tokarskiego. 

 

 
 

Maszyna przed i po dokonaniu zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy 

Ponadto stwierdzono, że pilarka taśmowa pionowa model 631, posiada niepełną osłonę koła 

taśmowego piły. Ww. osłona została uzupełniona w wyniku realizacji decyzji ustnej. 
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Maszyna przed i po dokonaniu zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy 

Inspektorzy pracy podczas audytów wskazywali na dobre praktyki i rozwiązania w zakresie 

zabezpieczenia urządzeniami ochronnymi stref niebezpiecznych maszyn czy też organizowania 

stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp i ergonomii. Pracodawcom odpowiadał sposób 

przeprowadzania audytów kontrolnych, a przede wszystkim pomoc merytoryczna udzielana przez 

inspektorów pracy. Inspektorzy pracy nie wnosili uwag merytorycznych do „Listy kontrolnej…” 

i „Ankiety specjalistycznej”. Także pracodawcy nie zgłaszali uwag do treści ww. publikacji. 

W ramach realizacji wniosku z ubiegłego roku i dodatkowych działań prewencyjnych w Okręgu 

zorganizowano warsztaty i zaproszono 32 pracodawców wraz ze służbami bhp i przedstawicielami 

pracowników zakładów. Podczas warsztatów omawiano wymagania dotyczące badania wypadów 

w aspekcie oceny ryzyka zawodowego, a przede wszystkim w zakresie identyfikacji zagrożeń 

aktywizujących wypadki i spójności środków profilaktycznych podjętych w wyniku postępowania 

powypadkowego oraz oceny ryzyka zawodowego.  

Ponadto sporządzony został artykuł do publikacji w magazynie Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy „PULS RZEMIOSŁA” nt. programów prewencyjnych 

Państwowej Inspekcji Pracy wspierających mikroprzedsiębiorstwa i małe zakłady. 

 

W wyniku prowadzonego od kilku lat programu zauważono poprawę w zakresie: 

 

 prawidłowości dokonywania ocen ryzyka zawodowego z przedstawicielem pracowników, 

 prawidłowości określania przyczyn wypadków, z określeniem środków zapobiegawczych 

tym wypadkom, 

 przeprowadzania udokumentowanych kontroli wewnętrznych stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

3. Ograniczanie zagrożeń powodujących potknięcia 

i poślizgnięcia w miejscu pracy w przedsiębiorstwach 

zajmujących się handlem hurtowym oraz w magazynach. 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy wytypowano do kontroli na temat 

„Ograniczenie zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy 

w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym oraz w magazynach”. Kontrole 

przeprowadzono w okresie od lipca do października 2014 r. Większość skontrolowanych zakładów 

prowadziła działalność w zakresie handlu hurtowego, a tylko jeden zakład w zakresie magazynowania.  
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W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 505 osób, w tym 488 na podstawie stosunku 

pracy (283 kobiety). Trzy spośród skontrolowanych zakładów zatrudniały do 9 pracowników, cztery 

w zakresie 10-49 i trzy w zakresie 50-249 pracowników. 

Z dokumentacji pokontrolnych wynika, że inspektorzy pracy nie stwierdzili w kontrolowanych 

zakładach rażących nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji opatrzonych rygorem 

natychmiastowej wykonalności.  

Za powtarzającą się nieprawidłowość, stwierdzoną w największej liczbie zakładów, uznać 

należy brak oznakowania miejsc grożących potknięciem się osób (aż 9 zakładów) oraz niewłaściwy 

stan techniczny posadzek (4 zakłady). Spośród innych nieprawidłowości zwrócić należy uwagę na brak 

ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych (5 zakładów), czy brak udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach magazyniera i sprzątaczki (2 zakłady). W 3 zakładach inspektorzy pracy 

stwierdzili nieuwzględnienie w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń związanych 

z możliwością poślizgnięcia, potknięcia i upadku na tej samej płaszczyźnie. 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia przepisów 

prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skontrolowanych zakładach spowodowane były 

głównie brakiem wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie, np. na 

bezpieczeństwie pracy poprzez niezapewnienie właściwego stanu technicznego posadzek czy ciągów 

komunikacyjnych. 

Jednak w ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili kontrole, niepodejmowanie działań 

dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych przypadkach spowodowane było 

zwykłym niedbalstwem ze strony pracodawców i osób sprawujących bezpośredni nadzór nad 

pracownikami oraz bagatelizowaniem zagrożenia. Należy stwierdzić, że oznakowanie progów 

grożących potknięciem się czy uzupełnienie ubytków w posadzkach nie wymaga dużych nakładów 

finansowych.  

 

Uzyskane efekty – dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych 

 

Rodzaj środka prawnego Liczba wydanych Liczba wykonanych 

Decyzje ogółem 48 46 

Decyzje wydane na piśmie 17 15 

Decyzje ustne 31 31 

Wnioski w wystąpieniach 2 2 

Środki wychowawcze 1  

 

Z uwagi na specyfikę wydanych środków prawnych i stopień ich realizacji (z przesłanych 

odpowiedzi pracodawców wynika, iż wykonano 96% wydanych środków prawnych), już w tej chwili 

można stwierdzić znaczącą poprawę warunków pracy w skontrolowanych zakładach.  

W latach 2012 - 2014 w skontrolowanych zakładach zarejestrowano łącznie 24 wypadki 

(wszystkie o skutkach lekkich),  przy czym 5 w wyniku poślizgnięć, potknięć i upadków na tym samym 

poziomie (w 5 zakładach po 1 wypadku). 

Z analizy dokumentacji pokontrolnych wynika, że w każdym z zakładów, gdzie nastąpił 

wypadek przy pracy w wyniku poślizgnięcia, potknięcia lub upadku na tym samym poziomie, 

inspektorzy pracy wydali decyzje nakazujące m.in. oznakowanie progów, uzupełnienie ubytków 

w posadzkach czy uporządkowanie ciągów komunikacyjnych. 

W każdym skontrolowanym zakładzie zostały przekazane pracodawcom i osobom 

sprawującym nadzór nad pracownikami, poradniki z tematyki „Poślizgnięcia i potknięcia”. 
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4. Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo 

pracy zależy od Ciebie” 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, rozumiejąc potrzebę popularyzacji wśród 

pracodawców i pracowników wiedzy na temat ochrony pracy, aktywnie włączył się w realizację 

trzyletniej kampanii PIP – „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.  

W czasie działań prewencyjnych zorganizowanych w 2014 roku przez OIP w Bydgoszczy, 

podjęto m.in. starania na rzecz zainspirowania pracowników do zmiany niebezpiecznych postaw.   

Popularyzowano przede wszystkim wzorce kulturowe bezpiecznej pracy, a także odpowiedzialności za 

wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia własnego i innych osób. Upowszechniano 

także informacje dotyczące wniosków z analiz wypadków przy pracy oraz wskazywano na tragiczne 

konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaściwych zachowań w miejscu pracy.  

Aktywnie zachęcano pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury technicznej 

i organizacyjnej w miejscu pracy oraz do wymiany w tym zakresie tzw. „dobrych praktyk”. 

Pracodawców inspirowano do przeglądu i poprawy warunków pracy oraz wdrażania podwyższonych 

standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położono na zagadnienia 

związane z przygotowaniem pracowników do pracy i budowania kultury bezpiecznej pracy 

w przedsiębiorstwie. 

 

 
 

Ogólnopolska Konferencja „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy  

– dobre praktyki” 

 

W czasie wszystkich działań prewencyjnych realizowanych w ramach kampanii, promowano 

także programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, które były adresowane do małych i średnich 

przedsiębiorstw. Ułatwiano dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów prawa 

i bezpieczeństwa pracy. Zwracano również uwagę pracodawców na rolę oceny ryzyka zawodowego 

w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. 

W trakcje realizacji działań podejmowanych w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy 

od Ciebie” starano się docierać do jak najszerszej grupy odbiorców, tak aby każdemu uświadomić, 

że problem bezpieczeństwa pracy dotyczy nas wszystkich.  

Nieustająca potrzeba podejmowania inicjatyw w zakresie inspirowania pracodawców 

i pracowników do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy, podnoszenia poziomu kultury 

technicznej i organizacyjnej oraz wymiany dobrych praktyk, w tym zakresie była inspiracją do 

zorganizowania przez OIP w Bydgoszczy ogólnopolskiej konferencji pod nazwą „Ograniczanie 

zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki”, która odbyła się 

29.10.2014 r., w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy. W wydarzeniu tym uczestniczyło 

230 osób. 
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Konferencja miała charakter otwartego seminarium skierowanego do szerokiego kręgu 

odbiorców, w tym pracodawców, partnerów społecznych, nauczycieli, uczniów i studentów w celu 

inspirowania do wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz nawiązała w swoim wystąpieniu do jubileuszu 95-lecia 

Państwowej Inspekcji Pracy. Zwróciła uwagę na realizację idei ochrony pracy na przestrzeni lat oraz 

podkreśliła ważkość inwestycji w poprawę bezpieczeństwa pracy jako czynnika innowacyjności 

przedsiębiorstw. 

Na konferencji zaprezentowane zostały referaty naukowe oraz prelekcje przedstawicieli 

środowisk naukowych, m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu 

Medycyny Pracy, oraz pracodawców uzyskujących najwyższe wyróżnienia za rozwiązania w dziedzinie 

bezpieczeństwa i kultury pracy. Omówiono negatywne skutki obciążeń zawodowych, jak hałas, 

zapylenie, zimny mikroklimat, stres i zmęczenie zawodowe. Zaprezentowano przykłady wdrożonych 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie zapobiegania wypadkom przy pracy. 

Do udziału w kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” zachęcano m.in. partnerów 

społecznych, z którymi OIP w Bydgoszczy od dawna współpracuje w dziedzinie poprawy warunków 

pracy. 30.01.2014 r. w siedzibie OIP odbyło się spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych. 

Wzięli w nim udział przedstawiciele: Forum Związków Zawodowych WZZ Solidarność – Oświata, 

Zarządu Regionu Bydgoszcz NSZZ „Solidarność – Oświata”, Kujawsko-Pomorskiego Centrum 

Edukacji Nauczycieli, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Krajowego Związku Zawodowego 

Ciepłowników i NSZZ „Solidarność – 80”. 

 

 
 

Spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego 

 

W czasie spotkania podsumowano dotychczasową współpracę i wytyczono nowe kierunki 

działań. Przedstawicielom związków zawodowych zaprezentowano szczegółowo wszystkie programy 

i kampanie Państwowej Inspekcji Pracy przewidziane do realizacji w 2014 r. Zachęcono ich także do 

współpracy w ramach realizacji kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 

Podczas spotkania zaprezentowano także nowy projekt Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy tj. Kujawsko - Pomorską Akademię Społecznego Inspektora Pracy. Celem tej inicjatywy 

jest podnoszenie kwalifikacji społecznych inspektorów pracy, którzy biorą bezpośredni udział 

w propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród pracowników na stanowisku pracy i kształtowaniu 

dobrych praktyk w swoich przedsiębiorstwach.  
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Szkolenie dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego 

W ramach tego projektu, w 2014 r. odbyło się 8 szkoleń, w czasie których realizowano także 

założenia kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Łącznie uczestniczyło w nich 235 

społecznych inspektorów pracy i 95 pracowników służb bhp.  

W lutym 2014 r. w siedzibie OIP w Bydgoszczy – z udziałem Zbigniewa Bułkowskiego, Szefa 

Bydgoskiego Oddziału ZUS – zorganizowano uroczyste wręczenie pakietów medycznych. 

Na spotkanie przybyło 13 pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy w 2012 r. 

otrzymali „Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.  

 

 
 

Prezentacja założeń kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” dla przedsiębiorców,  

którzy otrzymali „Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” 

 

Uroczystość wręczenia pakietów – ufundowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 

była okazją do przybliżenia pracodawcom założeń kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 

W czasie spotkania przedstawiono m.in. podsumowanie statystyk wypadkowych obejmujących dane 

z naszego województwa oraz zaprezentowano przykłady wypadków przy pracy spowodowanych 

tzw. „czynnikiem ludzkim”.  

Działania związane z kampanią „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” prowadzono także 

w miejscach realizacji wiodących inwestycji budowlanych naszego regionu. Chcąc dotrzeć do jak 

najszerszej grupy odbiorców, organizowano m.in. szkolenia dla pracowników zatrudnionych 

u podwykonawców świadczących usługi na rzecz głównych inwestorów. Przedstawiciele Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili m.in. 4 szkolenie na budowie jednego z zakładów. 

W szkoleniu tym, udział wzięli m.in. przedstawiciele firm kooperujących z Włoch, Niemiec, 

Rumunii i Polski. Szkolenie było tłumaczone na język włoski, niemiecki i angielski. Wymiernym efektem 

tych spotkań było zgłoszenie tej inwestycji do konkursu PIP „Bezpieczna budowa”. Warto podkreślić, 

że wielu podwykonawców realizujących zlecenia głównego inwestora znanej spółki – zgłosiło się do 
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udziału w „Programie informacyjno-prewencyjnym w budownictwie”. W ramach kampanii 

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, OIP w Bydgoszczy uczestniczył w tzw. „miasteczku 

bezpieczeństwa” zorganizowanym na zapleczu biurowym firmy k. Torunia. Spotkanie to miało na celu 

zaprezentowanie jak dbać o bezpieczeństwo w pracy. 

 

 
 

Pracownicy OIP w Bydgoszczy uczestniczący w tzw. „miasteczku bezpieczeństwa” w Ostaszewie 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadził serię szkoleń poświęconych 

bezpieczeństwu pracy w zakładach, odznaczających się negatywnie pod względem ilości wypadków 

przy pracy. Podczas realizacji kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, zachęcano 

przedsiębiorców do udziału w programach prewencyjnych PIP, podczas których dobrowolnie 

identyfikują oni występujące problemy i nieprawidłowości, sporządzają ankiety z podjętych działań 

dotyczących dostosowania istniejących warunków pracy i przy wsparciu merytorycznym inspektora 

pracy oceniają poprawność dokonanej samokontroli.  

Jednym z ważniejszych zadań podjętych w ramach realizacji kampanii „Bezpieczeństwo pracy 

zależy od Ciebie”, było szkolenie adresowane do 150 pracowników jednej z dużych budów. Spotkanie 

to było reakcją na dwa wypadki, które miały miejsce na tej budowie. W pierwszym wypadku ciężkich 

obrażeń ciała doznał pracownik przygnieciony szalunkiem. 

 

 
 

Szkolenia w Toruniu, w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”,   

dla podwykonawców i pracowników firm budowlanych 
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W wyniku drugiego wypadku śmierć poniósł pracownik, który spadł z wysokości podczas 

montażu pokryć dachowych. Pracownicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu, który miał 

uświadomić im jak tragiczne mogą być konsekwencje nonszalancji i niepoważnego traktowania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.  

 

 
 

Szkolenia dla podwykonawców firm budowlanych w Toruniu i w Bydgoszczy 

 

Z przekazem kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” docierano także w czasie 

imprez plenerowych i targów, w których uczestniczył OIP w Bydgoszczy. Wiele spotkań 

z przedsiębiorcami odwiedzającymi, którzy odwiedzali stoisko OIP, zaowocowało zaproszeniem 

przedstawicieli inspekcji do przeprowadzenia szkoleń dla ich pracowników.  

Kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” dużym zainteresowaniem cieszyła się 

także podczas targów branżowych, w których uczestniczył OIP w Bydgoszczy. W trakcie targów WOD-

KAN, które odbyły się w maju 2014 roku, nawiązano m.in. współpracę z kierownikiem budowy, który 

w przeszłości został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wypadek, w którym śmierć poniósł 

jego podwładny. Osoba ta, doceniając znaczenie właściwych procedur bezpieczeństwa, poprosiła 

o szkolenie dla pracowników, którymi obecnie kieruje. Szkolenie takie odbyło się u pracodawcy i miało 

formę wykładu mającego na celu zwiększanie świadomości na temat tragicznych konsekwencji 

lekkomyślności, brawury i niedbalstwa w zakresie przestrzegania obowiązujących procedur bhp. 

 

 
 

Stoisko Okręgowego Inspektoratu Pracy w czasie targów branżowych WOD-KAN 

 

Chcąc oddziaływać na świadomość osób odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem 

i higieną pracy w przedsiębiorstwach, w siedzibie OIP w Bydgoszczy zorganizowano warsztaty 
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wypadkowe skierowane do właścicieli zakładów, w których w 2014 r. zarejestrowano wypadki ciężkie, 

śmiertelne lub zbiorowe. 

Warsztaty, które stanowią własny program prewencyjny realizowany przez OIP w Bydgoszczy, 

rozpoczęto od wykładu na temat badania wypadków przy pracy w aspekcie oceny ryzyka 

zawodowego. Po części teoretycznej, uczestnicy wzięli udział w części praktycznej, w czasie której 

musieli zmierzyć się z praktycznym aspektem badania wypadku przy pracy. Tą część warsztatów, 

uczestnicy realizowali w podziale na siedem grup. Przynależność do każdej z nich, uzależniona była 

od charakteru prowadzonej działalności i występujących w niej zagrożeń.  

Uczestnikom warsztatów zostały przedstawione tzw. „studia przypadku”, opracowane na 

podstawie rzeczywistych wypadków przy pracy zaistniałych w poprzednich latach. Członkowie 

poszczególnych zespołów mieli za zadanie dokonanie analizy wypadku pod kątem zagrożeń, 

które przyczyniły się do powstania danego zdarzenia.  

W trakcie kolejnego etapu warsztatów słuchacze dokonywali oceny zachowanych środków 

bezpieczeństwa oraz zmierzyli się z opracowaniem własnej oceny ryzyka zawodowego na danym  

stanowisku pracy. Całość prac przebiegała pod okiem doświadczonych inspektorów pracy, 

którzy uczestniczyli w badaniu przyczyn i okoliczności tych wypadków. 

 

5. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie  

– bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 
 

Najważniejsze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach kampanii 

informacyjno – prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” miały przede 

wszystkim na celu  ograniczanie ryzyka wypadkowego w sektorze rolniczym oraz poprawę ochrony 

zdrowia wśród rolników indywidulanych i członków ich rodzin. 

W wyniku przeprowadzonych wizytacji gospodarstw rolnych wynika, że znaczna ilość zdarzeń  

wypadkowych powodujących uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć spowodowana jest niewłaściwą 

obsługą maszyn rolniczych, brakiem wymaganych osłon na ruchomych elementach tych maszyn. 

Również użytkowanie maszyn i pojazdów w złym stanie technicznym oraz brakiem odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej są przyczyną wypadków.  

Pracownicy OIP prowadzili doradztwo techniczne m. in. w ramach całorocznych wizytacji 

gospodarstw rolnych oraz miejsc prac polowych - wiosennych, żniwnych i jesiennych.  

W ramach wizytacji dokonywany był przegląd stanu technicznego użytkowanych w gospodarstwach 

maszyn takich jak ciągniki, przyczepy ciągnikowe, kombajny oraz innych urządzeń rolniczych – 

kosiarek, siewników, rozrzutników oborniku, opryskiwaczy, pras do słomy oraz pilarek tarczowych.  

W wyniku obserwacji wskazywano na najczęstsze nieprawidłowości związane z obsługą 

wymienionych maszyn do których należy zaliczyć: brak osłon ruchomych elementów maszyn, 

niewłaściwe sprzęganie ciągnika z przyczepą lub innymi maszynami czy wykonywanie prac 

konserwacyjno – naprawczych przy włączonym napędzie. W przypadku przyczep ciągnikowych 

stwierdzono liczne uchybienia w stanie technicznym polegające na braku sprężyn podtrzymujących 

zaczep, niewłaściwy stan oświetlenia oraz brak podwyższonych burt lub siatek zabezpieczających przy 

przewożeniu materiałów objętościowych. Zaobserwowano również zagrożenia wynikające 

z nieprawidłowego transportu po drogach publicznych – przyczepy nie posiadały wymaganej 

homologacji, nie zostały przystosowane do transportu osób oraz nie były wyposażone w odpowiednie 

oznakowanie – trójkąty wyróżniające pojazdy wolnobieżne. 
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Działania prewencyjne wśród dzieci w czasie ferii zimowych 

W trakcie przeprowadzania wizytacji prac polowych wykonywanych przez rolników, 

szczególnie w okresie żniw, zaobserwowano niebezpieczną obsługę pras do słomy – przede 

wszystkim brak kompletnych osłon i usuwanie zapchania słomą oraz zakładanie sznurka przy 

włączonym napędzie. Nieprawidłowości występowały również przy pracach żniwnych wykonywanych 

kombajnami. Związane one były z brakiem kompletnych osłon mechanizmów napędzających przyrząd 

żniwny – przekładni pasowych i łańcuchowych czy brakiem podparcia przyrządu żniwnego przy 

naprawach. Zaobserwowano również przypadki nieprawidłowego sposobu transportu przyrządu 

żniwnego po drogach publicznych, brak daszku chroniącego operatora kombajnu przed pyłem 

i słońcem, uszkodzenia drabinki wiodącej do pomostu operatora kombajnu oraz niesprawne 

sygnalizacje świetlne. 

W ramach doradztwa technicznego przeprowadzano również ocenę stanu bezpieczeństwa 

budynków inwentarskich, gospodarskich oraz całości obejścia. Najczęstsze zaobserwowane 

nieprawidłowości to przede wszystkim zły stan nawierzchni podwórza, ogólny nieporządek i brak 

wyznaczonych miejsc do przechowywania maszyn i urządzeń, niedostateczne zabezpieczenie 

otworów w ziemi (studzienek, szamb) oraz użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie – 

z niesolidnymi szczeblami, o niewystarczającej długości, bez zabezpieczeń przed poślizgnięciem. 

Budynki inwentarskie często posiadały niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe i ścienne 

a w pomieszczeniach gospodarskich – warsztatach, garażach - panował bałagan. 

Nadrzędnym celem w działaniach realizowanych w ramach tej kampanii były przedsięwzięcia 

edukacyjne  skierowane do dzieci i młodzieży zamieszkującej lub przebywającej na terenach wiejskich. 

Działania te przeprowadzane były samodzielnie oraz we współpracy z partnerami społecznymi 

i instytucjami branżowymi – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Związkiem Harcerstwa 

Polskiego i Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. 

Szkolenia i pogadanki przeprowadzane było zarówno w placówkach oświatowych znajdujących 

się na terenach wiejskich w trakcie roku szkolnego oraz w świetlicach wiejskich organizujących 

wypoczynek dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich. 

Szkolenia adresowane były także do dorosłych rolników oraz uczniów szkół o profilu rolniczym. 

W tym roku skupiono się na rolnikach prowadzących praktyczną naukę zawodu. Podczas prelekcji 

poruszono tematykę stosowania zasad bhp w pracy związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą, 

wskazywano na korzyści płynące ze stosowania dobrych praktyk oraz omawiano prace szczególnie 

niebezpieczne. Działania szkoleniowe skierowane do tej grupy odbiorców będą kontynuowane 

w przyszłym roku dodatkowo będą wspierane wizytacjami gospodarstw w których odbywać się będzie 

praktyczna nauka zawodu. 

Podejmowane działania edukacyjne były urozmaicone przez konkursy wiedzy i konkursy 

plastyczne skierowane do poszczególnych grup docelowych. W 2014 r. przeprowadzono 6 konkursów 

dla 234 rolników indywidualnych oraz 17 konkursów dla 758 uczniów szkół rolniczych, gimnazjalnych 

i podstawowych. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wypełniając założenia kampanii podjął współpracę 

z lokalnymi i branżowymi mediami. Na przełomie czerwca i lipca w związku ze zbliżającymi się żniwami 

wyemitowane zostały w Radio PiK (audycja Popołudnie z nami) oraz telewizji regionalnej TVP 

Bydgoszcz (Zbliżenia i Agro-Region) materiały (wywiady i krótkie informacje) promujące założenia 

działań realizowanych przez PIP skierowanych do rolników oraz wskazujące na zagrożenia wynikające 

z intensyfikacji prac polowych. Publikacje prasowe w Gazecie Pomorskiej i Expressie Bydgoskim 

dotyczyły problematyki bezpieczeństwa dzieci na wsi, akcji prewencyjnej realizowanej wspólnie 

z restauracją McDonald’s oraz wizytacji gospodarstw rolnych. 

Podjęta została także stała współpraca z Regionalnym Informatorem Rolniczym – dodatkiem 

do Expressu Bydgoskiego i Nowości. Na jego łamach ukazały się artykuły na temat bezpiecznego 

stosowania substancji chemicznych w gospodarstwach rolnych oraz najczęściej zaobserwowanych 

przez wizytujących pracowników OIP nieprawidłowości w trakcie wykonywania przez rolników prac 

żniwnych. 

Niektóre warunki pracy w rolnictwie pozostają niezmienne. Chodzi tu głównie o wykonywanie 

określonych prac uzależnionych od pór roku, pośpiech związany ze zmienną aurą, który często wiąże 

się ze stresem. W wielu przypadkach rolnicy w swojej pracy wykorzystują przestarzałe maszyny 

i urządzenia, które stanowią niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia oraz nie stosują 

wystarczających środków ochrony indywidualnej. Pocieszającym jest fakt, że coraz większa liczba 

rolników decyduje się na inwestowanie i unowocześnianie swojego parku maszynowego. W wielu 

przypadkach w trakcie wizytacji wystarczyła fachowa porada wskazująca sposób w jaki, 

bez ponoszenia wysokich nakładów finansowych, można podnieść poziom bezpieczeństwa na terenie 

gospodarstwa rolnego.  

Świadomość rolników na temat zagrożeń występujących w ich pracy jest coraz bardziej 

zadawalająca. Niebagatelne znaczenie ma tutaj prowadzona działalność szkoleniowa. W wyniku 

prowadzonych czynności prewencyjnych można wnioskować, że duży efekt przynosi działalność 

popularyzatorska skierowana już do najmłodszych grup słuchaczy. Treści edukacyjne przekazywane 

dzieciom na temat zagrożeń dla ich bezpieczeństwa występujących w obrębie gospodarstwa rolnego 

często przekazywane są pozostałym domownikom.  

 Działalność szkoleniowa w dalszym ciągu powinna być kierowana także do samych rolników, 

ze szczególnym uwzględnieniem rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe.  

Niezbędnym wydaje się również rozszerzanie współdziałania z partnerami społecznymi 

i branżowymi, rozpowszechnianie złożeń prowadzonych przez PIP działań na rzecz poprawy ochrony 

zdrowia wśród rolników indywidualnych poprzez zamieszczanie informacji na ich stronach 

internetowych a także zacieśnianie współpracy z mediami branżowymi służącej promocji kampanii 

„Szanuj Życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

 

6. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie  
 

   Działania podejmowane w celu realizacji programu na rzecz poprawy warunków pracy  

w przedsiębiorstwach budowlanych obejmowały szkolenia dla pracodawców, pracowników i służb bhp 

na dużych budowach. 

Zgodnie z wytycznymi do programu, wysłane zostały zaproszenia do potencjalnych 

uczestników, tj. pracodawców i przedsiębiorców budowlanych, wytypowanych na podstawie danych 

HOBBIT oraz bazy danych ZUS IWA. Wystosowanych zostało ogółem 88 zaproszeń, z których 

skorzystało 5 firm, które uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym w siedzibie Urzędu w dniu 

15.05.2014 r.   

Wobec braku oczekiwanego zainteresowania programem prewencyjnym, kolejnych 

uczestników szkolenia pozyskiwano na dużych budowach realizowanych na terenie województwa 

kujawsko – pomorskiego. 

Przeprowadzone zostały także szkolenia na budowach zgłoszonych do konkursu „Buduj 

bezpiecznie”. Ogółem zostało zorganizowanych 17 spotkań szkoleniowych. 
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Szkolenie dla podwykonawców na budowie 

 

W 2014 r. czynnościami prewencyjnymi objęto ogółem 269 podmiotów, tj.:  

 

 138 pracodawców, w tym 67 objętych harmonogramem centralnym, 

 120 pracowników (pracowników nie objęto harmonogramem centralnym), 

 4 odbiorców masowych,   

 4 pracowników służby bhp – koordynatorów bhp,  

 1 placówkę naukowo-badawczą, 

 1 organizację pracodawców, 

 1 przedsiębiorcę nie będącego pracodawcą.  

 

Do drugiego etapu programu prewencyjnego, potwierdzonego dobrowolnym złożeniem 

pisemnej deklaracji zgłosiły się ogółem 23 firmy, w tym 4 spoza województwa kujawsko-pomorskiego.  

Realizacja programu prewencyjnego polegała na czynnym wsparciu zgłoszonych do programu 

przedsiębiorstw. Weryfikacja wyników i efektów działań podejmowanych przez pracodawców odbyła 

się w formie kontroli sprawdzającej.  

Audyty kontrolne były prowadzone przez wyznaczonych inspektorów pracy w 20 firmach 

budowlanych. W wyniku przeprowadzonych audytów kontrolnych, zgodnie z założeniami programu 

prewencyjnego w przedsiębiorstwach czynnie biorących udział w programie, wynik pozytywny uzyskało 

ogółem 11 firm. Negatywnie (w wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzających) ocenionych 

zostało ogółem 9 firm budowlanych. 

Czynny nadzór i wspomaganie uczestników programu umożliwiło ukończenie go przez 55% 

zadeklarowanych podmiotów, które poddały się audytowi inspektora pracy (3 uczestników szkolenia 

nie poddało się ocenie inspektorów pracy w ramach kontroli sprawdzającej). 

 Inspektorzy pracy przeprowadzili 11 kontroli u 11 przedsiębiorców zatrudniających ogółem 188 

osób, w tym w ramach stosunku pracy 146 pracowników. Kontrole przeprowadzono w 4 firmach 

zatrudniających do 9 pracowników i w 6 firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Należały 

one do sektora prywatnego, z wyjątkiem jednej firmy zaliczonej do sektora publicznego.  

W toku prowadzonych czynności kontrolnych udzielono 21 porad prawnych i 74 porady 

techniczne. Inspektorzy pracy wydali ogółem 12 decyzji nakazowych, w tym 6 decyzji (ustnych) zostało 

wykonanych w trakcie kontroli. Wydawane decyzje nakazowe dotyczyły przede wszystkim utrzymania 

porządku w zapleczu higienicznosanitarnym na budowie i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pracy. W tym też zakresie uzyskane zostały efekty związane z realizacją 

przedmiotowych decyzji. W ramach prowadzonych  audytów w 7 przedsiębiorstwach inspektorzy pracy 

dokonali także rekontroli wydawanych wcześniej środków prawnych. 

W ramach realizacji tematu prewencyjnego, przeprowadzone zostały ponadplanowo kontrole 

na 3 budowach realizowanych przez przedsiębiorstwa, które nie uczestniczyły w audytach. Dwie z nich 
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zgłosiły swój udział w konkursie „Buduj bezpiecznie” i główni wykonawcy wnosili o dodatkowe 

szkolenia z zakresu bhp. Jedna kontrola prewencyjna została przeprowadzona na budowie po 

zaistniałym wypadku śmiertelnym, w związku z czym zostało przeprowadzone dodatkowe szkolenie 

programowe.    

Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 12 kontroli u 12 przedsiębiorców, zatrudniających 

ogółem 455 osób, w tym w ramach stosunku pracy 394 pracowników. Kontrole przeprowadzono 

w przedsiębiorstwach należących do sektora prywatnego, w tym w 6 firmach zatrudniających do 

9 pracowników i w 7 firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników. Jedna kontrola 

przeprowadzona była na wniosek strony – firmy budowlanej zatrudniającej ponad 250 pracowników. 

W toku prowadzonych czynności kontrolnych udzielono 25 porad prawnych i 119 porad 

technicznych. Inspektorzy pracy wydali ogółem 26 decyzji nakazowych, z czego wykonanych zostało 

w trakcie kontroli 17 decyzji (ustnych). Decyzje nakazowe dotyczyły przede wszystkim: braku instrukcji 

bhp dla realizowanych prac budowlanych, braku zabezpieczenia otworów technologicznych, braku 

znaków bezpieczeństwa lub niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości. 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli efekty związane są z realizacją decyzji 

nakazowych dotyczących organizacji stanowisk i procesów pracy, w tym przede wszystkim 

dotyczących prowadzenia procesów technologicznych w budownictwie. 

  

Program obejmował swoimi działaniami kampanię informacyjno-promocyjną, która była prowadzona: 

 

 na Targach Budownictwa i Instalacji „GRYF-BUD” odbywających się w Hali Widowiskowo-

Sportowej Łuczniczka w Bydgoszczy, 

 na Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN odbywających się 

w Myślęcinku. 

 

 

 
 

Podpisanie „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” 

 

Na stoiskach konsultacyjnych zorganizowanych na targach prowadzono dystrybucję 

wydawnictw zawierających informacje poświęcone bezpieczeństwu pracy  w budownictwie. 

W dniu zakończenia targów WOD-KAN tj. 22.05.2014 r. podpisana została deklaracja w sprawie 

porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie przez 8 firm budowlanych. Sygnatariusze 

deklaracji zawarli porozumienie o współpracy na rzecz stałego podnoszenia i utrzymania wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa pracy, mając na uwadze zapobieganie wypadkom.  
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Zorganizowano dwa spotkania szkoleniowo informacyjne przy udziale i współpracy OIP w Bydgoszczy, 

w tym: 

 

 w dniu 08.05.2014 r. w tzw. „Miasteczku bezpieczeństwa w Ostaszewie”, gdzie tematem 

przewodnim była promocja standardów bhp przy doborze środków ochrony indywidualnej 

podczas pracy na wysokości,  

  w dniu 10.06.2014 r. na budowie w Bydgoszczy, gdzie tematem przewodnim było 

„zabezpieczanie wykopów”. 

 

Przykłady dobrych praktyk 

 
 

Rusztowanie zabezpieczające ciąg pieszy na chodniku przyległym do ogrodzenia budowy  

oraz wyznaczenie krawędzi klatki schodowej (barierki ochronne) 

 

 
 

Zabezpieczenie szybu windowego i zabezpieczenie nieobudowanego stropu 
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   Dokumentacja fotograficzna wykonana została na jednej z budów, na której 3 pracodawców 

uczestniczyło czynnie w programie prewencyjnym. 

  W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że słupki metalowe do mocowania przy 

krawędziach nieobudowanych stropów i płyt spocznikowych zostały wykonane według indywidualnego 

projektu kierownika budowy, który to został jednym z laureatów konkursu „Buduj Bezpiecznie”. 

Program prewencyjny z wynikiem pozytywnym ukończyło 11 zakładów, które przygotowały się 

do kontroli audytowej z uwzględnieniem wskazówek uzyskanych od inspektorów pracy oraz podczas 

szkolenia w zakresie realizacji tematu. 

  

7. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych 

wymagań BHP przez użytkowane maszyny i urządzenia 

do obróbki drewna  
 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. podczas kontroli 

spełnienia minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie 

przemysłowym, w szczególności maszyn do obróbki drewna, podejmowali działania upowszechniające 

problematykę spełniania minimalnych wymagań bhp przez użytkowane takie maszyny i urządzenia. 

Odbiorcami tych działań byli pracodawcy, pracownicy nadzoru technicznego, służba bezpieczeństwa 

i higieny pracy, którym przekazywano materiały informacyjno-promocyjne i udzielano porad z zakresu 

dostosowania maszyn i urządzeń technicznych do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także porad w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa i norm 

dotyczących maszyn i urządzeń technicznych. 

Prowadzone działania prewencyjne zmierzają do popularyzowania wśród użytkowników 

maszyn (nie tylko do obróbki drewna) minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

obowiązków  jakie na pracodawców nakładają postanowienia przepisów, a także do przekonania 

pracodawców, aby samodzielnie dostosowali maszyny do wymagań bezpieczeństwa lub z pomocą 

wykwalifikowanych inspektorów pracy. Niestety ciągle jeszcze istnieje problem eksploatowania 

„starych maszyn”.  

Działania profilaktyczne zmierzające do popularyzowania przepisów i wynikającego  

z nich obowiązku dostosowania maszyn do wymagań minimalnych prowadzono w toku bieżących 

kontroli oraz w ramach organizowanych szkoleń lub spotkań z pracodawcami, inspektorami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w ośrodkach szkoleniowych prowadzących szkolenia w zakresie bhp 

dla pracodawców i kadry kierowniczej oraz podczas licznie udzielanych osobiście lub telefonicznie 

porad z zakresu omawianej problematyki. 

Spośród 103 zaproszonych 23 podmioty pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy do udziału w programie prewencyjnym PIP w 2014 r. 

Z kolei 20 podmiotów uczestniczących w szkoleniach zadeklarowało chęć objęcia ich programem. 

Podmioty biorące udział w programie prewencyjnym PIP dokonały samokontroli pod względem 

dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych na podstawie wydanych im przez 

inspektorów pracy materiałów tematycznych oraz udzielanych w tym zakresie wyjaśnień i porad. 

Po dokonaniu oceny użytkowanych przez siebie maszyn do obróbki drewna 

19 pracodawców odesłało wypełnione ankiety specjalistyczne tzw. „maszynowe” dla każdej ocenianej 

maszyny. Inspektorzy pracy przeprowadzili wizyty kontrolne łącznie w 17 podmiotach (85% 

zadeklarowanych podmiotów). W 2 ocenianych podmiotach stwierdzili, że uczestnicy programu nie 

zrealizowali działań wskazanych w „ankiecie specjalistycznej” i niemożliwe było pozytywne zaliczenie 

im udziału w programie prewencyjnym. Na podstawie ustaleń z wizyt kontrolnych i po sprawdzeniu 

poprawności wypełnienia ankiet, 15 podmiotów zakwalifikowano do otrzymania zaświadczenia 

o ukończeniu programu prewencyjnego PIP, a 2 podmioty, u których nie prowadzono wizyt kontrolnych 

otrzymają zaświadczenia uczestnictwie w tym programie. Uroczyste wręczenie zaświadczeń 

i podsumowanie programu prewencyjnego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbędzie 

się w styczniu 2015 r. 
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Efektami wynikającymi z realizacji wydanych przez inspektorów pracy decyzji nakazowych 

była poprawa stanu bezpieczeństwa pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych. 

Podczas prowadzonych wizyt kontrolnych inspektorzy pracy przekazywali pracodawcom, 

pracownikom służby bhp lub innym zainteresowanym pracownikom dostępne materiały 

pomocnicze dot. minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych. Udzielili  

w tym czasie 77 porad technicznych lub interpretacji w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn. 

Wizytując wytypowane podmioty inspektorzy pracy wydali łącznie 6 decyzji w tym 4 ustne,  

czyli niezwłocznie wykonane przez pracodawców w trakcie trwania kontroli. Inspektorzy pracy 

przekazali pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym 26 ankiet ewaluacyjnych. 

 

Z analizy przesłanych ankiet wynika, że: 

 

 19 ankiet zostało wypełnionych i zwróconych kontrolującym przez pracodawców biorących 

udział w programie prewencyjnym, 

 z danych zawartych w wypełnionych ankietach wynika, że pracodawcy biorący udział 

w programie dostosowali do minimalnych wymagań łącznie 165 maszyn do obróbki drewna, 

 2 pracodawców ujawniło 2 przypadki niespełnienia wymagań i podjęło decyzję o wycofaniu 

z użytkowania maszyn z uwagi na zbyt duże koszty ich dostosowania do minimalnych 

wymagań, 

 pracodawcy, przeprowadzając samokontrolę stwierdzili 242 przypadki nie spełniania wymagań 

minimalnych ocenianych maszyn. 

 

Z treści nadesłanych ankiet wynikało, że najwięcej nieprawidłowości i uchybień przy ocenianych 

maszynach dotyczyło:  

 

 elementów sterowniczych – 26 maszyn, 

 ochrony przed zetknięciem z elementami ruchomymi – 26 maszyn, 

 wyposażenia w urządzenia zatrzymywania awaryjnego – 25 maszyn, 

 sygnałów bezpieczeństwa – 21 maszyn, 

 oświetlenia miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji maszyn – 20 maszyn, 

 bezpiecznego dostępu do różnych miejsc maszyny w związku z jej użytkowaniem – 16 

maszyn, 

 układów sterowania – 13 maszyn, 

 uruchamiania maszyn – 12 maszyn, 

 bezpieczeństwa przy konserwacji maszyn – 12 maszyn, 

 odłączania maszyny od źródła zasilania – 11 maszyn, 

 ochrony przed pożarem, wybuchem i zagrożeniami prądem elektrycznym – 11 maszyn 

 zatrzymania maszyn – 11 maszyn. 

 

Jednocześnie z ankiet wynikało, że pracodawcy w ramach prac dostosowawczych usunęli  

wykazane nieprawidłowości dotyczące maszyn do obróbki drewna. Ponadto analizując przesłane do 

OIP ankiety stwierdzono, że pracodawcy najczęściej pod względem spełniania wymagań minimalnych 

oceniali: 

 

 pilarki (tarczowe, taśmowe, formatowe) – 53 maszyny, 

 wiertarki (jedno- i wielowrzecionowe) – 19 maszyn, 

 frezarki (górno- i dolnowrzecionowe) – 18 maszyn, 

 szlifierki (tarczowe i taśmowe) – 14 maszyn, 

 strugarki (jedno- i wielostronne) – 9 maszyn, 

 okleiniarki – 8 maszyn. 
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8. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Państwowa Inspekcja Pracy w celu upowszechniania pożądanych postaw związanych  

z bezpieczeństwem i higieną pracy, realizuje szereg działań prewencyjnych skierowanych  

do pracowników młodocianych, uczniów i innych młodych pracowników rozpoczynających karierę 

zawodową. 

Przykładem takich działań jest realizowany od 2006 roku – we współpracy z Centralnym 

Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym – program edukacyjny „Kultura 

bezpieczeństwa”. Celem tego projektu jest właściwe przygotowanie do bezpiecznego wykonywania 

pracy, a także upowszechnianie podstaw wiedzy z zakresu prawa pracy wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i młodzieży akademickiej.   

W roku szkolnym 2013-2014 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, uczestniczył 

w realizacji VIII edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Głównymi adresatami działań 

podejmowanych przez OIP byli nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – 

głownie kierunków technicznych – z naszego regionu. 

 Wiele działań podejmowanych przez OIP było reakcją na statystyki, które wskazują, 

iż każdego roku wypadkom przy pracy ulega tysiące młodych niedoświadczonych pracowników. 

Dziesiątki tysięcy z nich dotykają negatywne zjawiska polegające na niewypłacaniu wynagrodzeń, 

nieprawidłowościach w zakresie zawierania umów o pracę, rozliczania czasu pracy, dyskryminacji, 

a często także mobbingu. 

 

 
 

 

W roku szkolnym 2013-2014, 131 nauczycieli z 32 placówek edukacyjnych, w pełni 

zrealizowało założenia programu i przekazało do OIP poświadczenia potwierdzające przeprowadzenie, 

co najmniej dwóch lekcji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli wzięło udział 7 778 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych (najwięcej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy – 

1 411 uczniów; w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy – 795 uczniów; w Zespole Szkół 

Zawodowych w Brodnicy – 763 uczniów; w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy – 662 uczniów 

i w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku – 655 uczniów).  

Nauczyciele bardzo często występowali z wnioskiem o wizytę pracownika inspekcji pracy, 

mającego przeprowadzić zajęcia z uczniami. W roku szkolnym 2013-2014 w lekcjach z udziałem 

przedstawiciela OIP wzięło udział 1 350 uczniów z 48 placówek edukacyjnych. Chcąc dotrzeć do jak 

najszerszej grupy odbiorców, zajęcia te realizowano także w placówkach, które nie uczestniczyły 

w realizacji programu „Kultura bezpieczeństwa”. Większość z nich przystąpiła do tego projektu 
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w nowym roku szkolnym. W roku kalendarzowym 2014, w spotkaniach z pracownikiem OIP 

w Bydgoszczy uczestniczyło 899 podmiotów.  

W czasie tych spotkań, popularyzowano głównie zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia 

osób podejmujących pierwszą pracę. Najwięcej czasu poświęcono wyjaśnieniu różnic między umową 

o pracę a umowami cywilnoprawnymi, zasadom zawierania i rozwiązywania umowy o pracę, 

podstawowym informacjom na temat rozliczania czasu pracy i urlopom. Dodatkowo, w okresie 

przedwakacyjnym poruszano także tematy związane z podejmowaniem pracy sezonowej. Celem tych 

spotkań było upowszechnienie wśród młodzieży, rozpoczynającej letnią przerwę wakacyjną, wiedzy 

o przepisach prawa pracy, w szczególności o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi 

rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem za pracę oraz zagrożeniami zawodowymi, które 

mogą wystąpić podczas wykonywania pracy.  

Nauczyciele realizowali założenia programu przede wszystkim podczas takich przedmiotów 

jak: godzina wychowawcza, przedmioty zawodowe, elementy prawa, nauka o przedsiębiorczości, 

warsztaty szkolne i zajęcia fakultatywne. Jako najbardziej przydatne tematy z zakresu prawa pracy 

i bhp uczniowie i nauczyciele wskazywali zagadnienia praktyczne, obejmujące postępowanie 

w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków, prawną ochronę pracy oraz profilaktykę ochrony zdrowia 

w środowisku pracy.   

OIP w Bydgoszczy, w celu uatrakcyjnienia zajęć realizowanych w ramach programu, 

zorganizował praktyczne lekcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w formie: szkoleń, spotkań 

oraz tzw. „dni otwartych” w siedzibie OIP, podczas których poruszano tematykę związaną z prawem 

i bezpieczeństwem pracy.  

W trakcie realizacji programu podejmowano działania mające na celu sprawdzenie zdobytej 

przez uczniów wiedzy poprzez różnego rodzaju konkursy, w tym konkurs „Poznaj swoje prawa 

w pracy”. Warto podkreślić, iż cieszyły się one bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, mimo tego, 

że udział w nich nie był obowiązkowy.  

 

 
 

Etap regionalny Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2014 r. 

 

Realizując założenia programu „Kultura bezpieczeństwa” wśród młodzieży akademickiej,  

OIP w Bydgoszczy współpracował z uczelnianymi biurami karier i kołami naukowymi uczestnicząc 

m.in. w projekcie „Bezpieczne praktyki i środowisko 2014” oraz w targach edukacyjnych 

organizowanych przez uczelnie wyższe z naszego regionu.  
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Zajęcia w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w szkołach 

ponadgimnazjalnych realizowane były we współpracy z nauczycielami, którzy rozumiejąc potrzebę 

poszerzania poziomu wiedzy wśród młodych pracowników, wyrazili chęć udziału w tym projekcie. 

W celu dotarcia do możliwie najszerszej grupy placówek edukacyjnych z naszego regionu na 

początku roku szkolnego 2013-2014, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

przekazano zaproszenia do udziału w programie dla wszystkich dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych 

o profilu zawodowym.  

Nawiązano także osobisty kontakt ze szkołami ponadgimnazjalnymi kładąc szczególny nacisk 

na szkoły kształcące w zawodach, w których skala zagrożeń wypadkowych jest największa. Dzięki 

temu umocniono dotychczasową współpracę ze szkołami budowlanymi i rolniczymi z naszego regionu.  

Zgodnie z założeniami programu, nauczyciele prowadzili zajęcia w oparciu o pomoce 

dydaktyczne przygotowane przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z CIOP-PIB. Były to 

m.in. podręcznik dla nauczycieli pt. „Kultura bezpieczeństwa” oraz cykl filmów „Para na etacie” 

i „Napo”. Uczniowie otrzymali m.in. podręczniki „W mojej pierwszej pracy” wydane przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych oraz wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, w tym m.in. „Prawo pracy – 

pierwsze kroki”, komiks „Moja pierwsza praca” oraz ulotki „Pracownik młodociany”, które za 

pośrednictwem uczniów trafiły do przedsiębiorców, u których odbywali oni praktykę zawodową.  

 

 
 

Spotkanie z pracownikami młodocianymi w Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy 

 

Doceniając wkład nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w roku szkolnym 2013-2014 

zrealizowali założenia programu „Kultura bezpieczeństwa”, OIP w Bydgoszczy zorganizował uroczyste 

podziękowanie za ich zaangażowanie. W czasie uroczystej gali dyrektorzy otrzymali podziękowania dla 

szkół, którymi kierują, a nauczyciele świadectwa uczestnictwa w programie.   

 

 
 

Uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”  

zrealizowanego w roku szkolnym 2013-2014 
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Do udziału w uroczystym zakończeniu VIII edycji programu zaproszono uczniów ze Szkolnego 

Koła Teatralnego działającego przy Zasadniczej Specjalnej Szkole Zawodowej Nr 5 w Bydgoszczy. 

Placówki, która od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji programu „Kultura 

bezpieczeństwa”. Zaproszenie tej grupy uczniów do zaprezentowania swoich osiągnięć artystycznych 

przed szerszą publicznością miało na celu przełamanie stereotypów i promocję Koła Teatralnego 

wspierającego rozwój uczniów posiadających lekkie upośledzenie intelektualne. Młodzi aktorzy na 

zakończenie uroczystości wystąpili przed zebranymi gośćmi z przedstawieniem poświęconym 

problemom ekologii.  

 

 

 
 

Uczniowie Zasadniczej Specjalnej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Bydgoszczy 

Nieustająca potrzeba podejmowania inicjatyw w zakresie inspirowania pracodawców 

i pracowników do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy, podnoszenia poziomu kultury 

technicznej i organizacyjnej oraz wymiany dobrych praktyk była inspiracją do zorganizowania przez 

OIP w Bydgoszczy ogólnopolskiej konferencji pn. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych 

w miejscu pracy – dobre praktyki”.   

 
 

Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy biorący udział w ogólnopolskiej konferencji  

„Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki” 

 

Konferencja, miała charakter otwartego seminarium skierowanego do szerokiego kręgu 

odbiorców – m.in. pracodawców, partnerów społecznych, nauczycieli, uczniów i studentów. Dlatego do 

udziału w tej Konferencji zaproszono także nauczycieli oraz uczniów ze szkół zaangażowanych 

w realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Wzięło w niej udział 25 nauczycieli i 35 

uczniów.  



 

 

210 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

 
 

Uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy oddający honorowo krew dla ofiar wypadków przy pracy 

Dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, 

które udostępniło tzw. „krwiobus” – w trakcie trwania konferencji – istniała możliwość honorowego 

oddania krwi dla ofiar wypadków przy pracy. Wśród osób, które zdecydowały się na ten szlachetny 

gest, byli uczniowie zaproszeni do udziału w naszej konferencji.  

 

Realizując założenia programu „Kultura bezpieczeństwa” wśród studentów szkół wyższych, 

na początku roku akademickiego 2013-2014 skierowano zaproszenia do udziału w tym projekcie do 15 

Rektorów szkół wyższych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.   

 

Zaowocowało to chęcią współpracy w minionym roku akademickim przez 7 uczelni z naszego regionu: 

 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 

 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, 

 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, 

 Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku, 

 Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. 

 

W wyniku uzgodnień z władzami uczelni, współpracę z ośrodkami akademickimi oparto 

głównie na wykładach dla studentów oraz na udziale przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy 

w targach pracy i kariery organizowanych przez poszczególne szkoły wyższe. 

Odpowiadając na zaproszenie Koła Naukowego „Prawo i Społeczeństwo”, działającego przy 

Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

zorganizowano spotkanie ze studentami, w czasie którego przybliżono podstawowe informacje na 

temat form prawnych zatrudnienia, programu edukacyjnego kultura bezpieczeństwa oraz systemu 

ochrony pracy w Polsce.  

W kwietniu 2014 r. OIP wziął udział w zorganizowanym przez Naczelną Organizację 

Techniczną oraz samorządy młodzieżowe i studenckie, programie „Bezpieczne praktyki i środowisko 

2014”. Przygotowano wystąpienie poświęcone zagrożeniom wypadkowym z udziałem pracowników 

wchodzących na rynek pracy. Prelekcji tej wysłuchało 80 studentów UTP. Oprócz przedstawiciela OIP, 

młodzież akademicka wysłuchała także wykładu przygotowanego przez pracowników: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Bydgoszczy, bydgoskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu 

Dozoru Technicznego oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, który reprezentowali 

Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.  
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Wykład na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy  

w ramach projektu „Bezpieczne praktyki i środowisko 2014” 

 

 

We współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i biurami karier uczelni z naszego 

regionu zorganizowano spotkania m.in. ze studentami UTP i innych uczelni oraz udzielano porad, 

głównie z zakresu prawa pracy podczas dyżurów na uczelniach.  

W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” współpracowano także z biurami karier UTP 

i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy uczestnicząc m.in. w targach pracy i dniach 

kariery organizowanych przez te uczelnie.  

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział w „Targach Pracy 

i Promocji Pracodawców OFFerty”, które zorganizowało Porozumienie Biur Karier zawarte przez 

kujawsko-pomorskie uczelnie: Collegium Medicum UMK w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą i Wyższą Szkołę 

Gospodarki.  

Na podstawie analizy ankiet przesłanych przez nauczycieli biorących udział w realizacji 

programu można stwierdzić, iż działania podejmowane przez OIP w Bydgoszczy znalazły duże 

uznanie wśród wszystkich nauczycieli w minionym roku szkolnym na rzecz kształtowania świadomości 

zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz podniesienia poziomu wiedzy z zakresu rozwiązań 

prawnych służących zapewnieniu ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy. 

Spore zainteresowanie nauczycieli i uczniów oraz ich pozytywne oceny wyrażane podczas 

bezpośrednich kontaktów, potwierdzają potrzebę kontynuacji programu edukacyjnego „Kultura 

bezpieczeństwa”. Dotyczy to nie tylko szkół kształcących w zawodach, w których skala zagrożeń 

wypadkowych jest wysoka. Jak pokazuje praktyka, także nauczyciele pracujący w liceach 

ogólnokształcących i szkołach o profilu administracyjno-ekonomicznym wyrażają duże zainteresowanie 

udziałem w naszym programie.  

 

9. Program prewencyjno-informacyjny „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń 

psychospołecznych w pracy” 
 

Głównym celem programu było diagnozowanie stresu i innych zagrożeń psychospołecznych 

występujących w miejscu pracy, takich jak mobbing, agresja, przemoc, dyskryminacja oraz 

dostarczanie wiedzy na ten temat, a zwłaszcza przeciwdziałanie tym zjawiskom. W 2014 r. Okręgowy 
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Inspektorat Pracy w Bydgoszczy realizował zadania programu poprzez zachęcanie do udziału 

w programie pracodawców i ich upoważnionych przedstawicieli oraz pracowników z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas spotkań prowadzonych przez inspektorów, mających 

na celu przybliżenie potencjalnym uczestnikom idei, celów i zasad programu, zostały wysłane 

zawiadomienia o miejscu i terminie szkolenia wstępnego.  

Działania prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy są szeroko 

propagowane w lokalnych mediach. W przypadku realizacji tematu „Przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy” przeprowadzono kampanię 

informacyjną, w ramach której udzielono wywiadu w radiu PIK oraz TOK FM oraz w telewizji TVP 

BYDGOSZCZ. Jej celem było nakreślenie odbiorcom problematyki stresu w pracy jako problemu 

o szerokim znaczeniu dla współczesnego społeczeństwa, który przekłada się na jego realną kondycję. 

Taki stan rzeczy powoduje znaczne szkody ekonomiczne, które ponoszą wszyscy obywatele. 

Poza szkodami społecznymi, nadrzędnymi stratami są te, które dotyczą człowieka jako jednostki, 

mające wpływ na jego zdrowie fizyczne oraz psychiczne, a także na relacje z otoczeniem. Omawiając 

te aspekty, zachęcano przede wszystkim potencjalnych odbiorców do czynnego uczestnictwa 

w działaniach prewencyjnych programu. 

 Przystępując do realizacji głównych założeń programu, rozesłano zaproszenia do 67 

podmiotów, wskazując miejsce oraz datę spotkań. Etap rozpoczynający program prewencyjny, 

czyli szkolenie zostało przeprowadzone w ciągu trzech dni, tj. 11, 12 oraz 13.06.2014 r. 

W trzydniowym cyklu szkoleniowym uczestniczyło 46 osób.  

 W trakcie szkoleń omawiano źródła stresu i innych czynników psychospołecznych oraz ich 

związek ze zdrowiem psychofizycznym, a także przekazywano informacje o nowoczesnych 

i skutecznych praktykach w zakresie ograniczania poziomu stresu oraz metodach radzenia sobie z tym 

szkodliwym zjawiskiem. 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w licznych imprezach 

otwartych, na których udostępniano publikacje PIP traktujące o problematyce stresu.  

Wśród najważniejszych wydarzeń 2014 r. wymienić można: 

 IV edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Nakle n/Notecią (02.04.2014), 

 Targi Pracy UTP (10.04.2014), 

 Powitanie Lata w Myślęcinku (29.06.2014), 

 Pałuckie Targi Rolne w Żninie (23-24.08.2014), 

 V Festiwal Aktywności Kobiet - Babie Lato (31.08.2014), 

 Mały Festiwal „Ty i Ja” (04.09.2014), 

 Dożynki Wojewódzkie w Łabiszynie (07.09.2014), 

 Ogólnopolska Konferencja „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych – dobre 

praktyki” (29.10.2014). 

Założenia programu informacyjno-prewencyjnego poruszane były również na szkoleniach 

w ramach programu „Zdobądź Dyplom PIP”, wspomagane kolportażem wydawnictw Państwowej 

Inspekcji Pracy. 

Ogółem podczas realizacji programu rozdystrybuowano 1 424 wydawnictwa Państwowej 

Inspekcji Pracy, w tym: „Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy”, „Stres w pracy. Poradnik dla 

pracownika”, „Mobbing. Poradnik dla pracodawcy”, „Mobbing. Poradnik dla pracownika”, „Ocena 

ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne” oraz  „Stop dyskryminacji”. 
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Warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu skutkom stresu  

Wszystkie etapy przewidziane w wytycznych do programu prewencyjno-informacyjnego 

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy” 

ukończyły cztery zakłady i objęto badaniem ankietą w poszczególnych zakładach: 16 osób, 26 osób, 

25 osób, 12 osób. 

Głównym przesłaniem pracodawców, którzy przystąpili i ukończyli program była możliwość 

uzyskania specjalistycznej pomocy oferowanej na szkoleniach zarówno ze strony pracowników 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy jak i zaproszonego prelegenta - dr hab. Elżbiety 

Kasprzak, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nie bez znaczenia dla 

uczestników był długofalowy charakter programu, charakteryzujący się możliwością oceny poziomu 

stresu, otrzymania mierzalnych wyników, pozwalających wyciągnąć wnioski, a następnie podjąć 

działania zmierzające do ograniczenia negatywnych jego skutków w przedsiębiorstwach.  

Przeprowadzone badania wykazały, iż badana grupa osób ankietowanych znajduje się 

w przedziale wiekowym 25-44 lata, czyli wśród osób najbardziej narażonych na nadmierny stres 

w dzisiejszym społeczeństwie oraz choroby z nim związane, w tym bardzo groźna choroba 

cywilizacyjna, CFS - Zespół Przewlekłego Zmęczenia. 

W większości badanych przypadków osoby poddane badaniu wyraziły zadowolenie ze 

swojego miejsca pracy, ponad 3/4 uczestników stwierdziło, iż nie zamierza zmieniać zarówno 

stanowiska, jak też zatrudnienia. Duża część ankietowanych, jako główne źródło stresu uznała duży 

wysiłek umysłowy oraz konieczność utrzymywania długotrwałej koncentracji. W związku z formą 

zatrudnienia badanych, tj. w przeważającej części umowy na czas nieokreślony oraz na czas 

określony, umiarkowana liczba osób wyraziła zaniepokojenie i zwiększony poziom stresu w związku 

z niepewnością zatrudnienia.  

Przekazane informacje pozwolą pracodawcom podjąć działania dążące do utrzymania 

stabilnych form zatrudnienia, a także przeorganizować pracę, aby podwładni mogli dostosować swój 

poziom koncentracji do aktualnych potrzeb, stać się bardziej wydajnymi i przy zmniejszonym poziomie 

stresu. 
 

10. Program informacyjny dla zakładów usług leśnych 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy nawiązał współpracę z Nadleśnictwem w Dąbrowie, Państwową 

Strażą Pożarną w Świeciu n. Wisłą oraz przedstawicielami producentów sprzętu do pozyskiwania 

drewna. Zorganizowano szkolenie dla 37 osób wraz z pokazem dobrych praktyk w zakresie 

bezpiecznej ścinki drzewna. 
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W dniu 06.06.2014 r. odbyło się szkolenie w Nadleśnictwie Dąbrowa w ramach programu 

informacyjnego z udziałem Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych 

oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa w Dąbrowie. 

W szkoleniu wzięło udział 37 osób w tym 15 pracodawców, 17 pracowników zakładów usług 

leśnych, 4 przedstawicieli nadleśnictwa oraz dwóch przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej 

w Świeciu n. Wisłą. Podczas szkolenia omówiono założenia programu prewencyjnego oraz skalę 

wypadkowości przy pozyskiwaniu drewna. Przedstawiono kilka wypadków przy pracy 

z uwzględnieniem najczęściej występujących przyczyn i wskazywano na skuteczne środki 

profilaktyczne ograniczające zagrożenia aktywizujące wypadki. Pokaz opatrzono krótkimi scenami 

z filmu zrealizowanego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy „Bezpieczeństwo pracy przy 

pozyskiwaniu drewna”. 

Przedstawiciel firmy produkującej narzędzia omówił stosowane zabezpieczenia pilarek 

spalinowych przed urazami oraz rodzaje środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pilarzy. 

Zwrócono uwagę na właściwości odzieży ochronnej i zwiększonej odporności na przecięcia, rękawice 

zmniejszające negatywny wpływ wibracji na pilarza oraz dobór indywidualnych słuchu. 

Szkolenie zakończono pokazem bezpiecznej ścinki drzewa w lesie. Podczas pokazu 

przedstawiono poszczególne fazy procesu ścinki podczas przygotowania drzewa, ścinki oraz 

wyznaczenia strefy niebezpiecznej. 
 

 
 

Uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć teoretycznych 

Pracodawcy i pracownicy aktywnie uczestniczyli wskazywali na trudy wykonywania prac 

w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz najczęściej występujące zagrożenia dla zdrowia i życia 

podczas ścinki.  

Uczestnikom szkolenia przekazano materiały edukacyjne i szkoleniowe w zakresie 

bezpiecznego pozyskiwania drewna oraz wskazówki dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Broszurę 

„Bezpieczeństwo pracy podczas pozyskiwania drewna” oraz „Bezpieczeństwo pracy podczas 

pozyskiwania drewna – dobre praktyki” przekazywano inspektorom pracy, którzy wykonują czynności 

kontrolno – nadzorcze w zakładach usług leśnych w celu ich rozdysponowania wśród pracodawców 

oraz podczas targów rolnych. 

W celu popularyzowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 

pracodawców i pracowników zakładów usług leśnych zorganizowano pokaz dobrych praktyk podczas 

ścinki drzew w lesie. 
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Pokaz dobrych praktyk podczas ścinki drzew 

 

 
 

Uczestnicy szkolenia w czasie pokazu metod bezpiecznego pozyskiwania drewna 

 

Podczas szkolenia i targach rolnych przekazano ponad 660 publikacji w tym:  

 

 Bezpieczne pozyskiwanie drewna – Jakub Chojnicki,  

 Bezpieczne pozyskiwanie drewna – dobre praktyki ABC BHP  – Jakub Chojnicki,  

Grażyna Jarosiewicz, 

 Prawo pracy – Katarzyna Pietruszyńska 

 

11. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdobądź 

dyplom PIP” 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono kampanię promocyjną przeznaczoną dla 

pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą 

się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający do 9 pracowników.  W ramach działań na rzecz 

poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy grupa ta została rozszerzona o pracodawców zatrudniających 

do 20 pracowników. Zaproszenia do programu prewencyjnego skierowano do 56 zakładów pracy. 

Z zaproszenia skorzystało 37 osób reprezentujących 34 pracodawców, którzy wzięli udział 

w 4 szkoleniach zorganizowanych w największych miastach województwa (Bydgoszczy, Toruniu, 

Włocławku). Łącznie działaniami informacyjno-prewencyjnymi objęto 70 pracodawców. 

Inspektorzy pracy realizowali zadania prewencyjno – profilaktyczne wśród pracodawców 

i służb bhp podczas prowadzonych kontroli. Inspektorzy pracy udzielali informacji o programie oraz 
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przedstawiali jego założenia. Przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych mediach 

obejmującą m.in. zamieszczenie w regionalnej prasie informacji o programie, a wywiady udzielane 

przez pracowników Inspektoratu stanowiły okazję do zaakcentowania działalności prewencyjnej 

adresowanej do mikro przedsiębiorców. Skutkowało to tym, że część pracodawców sama zgłosiła swój 

akces. Upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro zakładach następowało 

podczas spotkań realizowanych w ramach współpracy z partnerami wspierającymi program 

np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy czy Cechem Rzemiosł Różnych. 

Do udziału zaproszono przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 

wysyłając zawiadomienia o programie, zasadach udziału i korzyściach płynących z przystąpienia do 

programu. Jako najistotniejsze wskazano poprawę warunków pracy w ramach przeprowadzonej 

samokontroli w wykorzystaniem przekazanych przez inspekcję pracy narzędzi. Każdy z uczestników 

programu otrzymał publikacje i opracowania, wydane przez PIP, mające pomóc w samodzielnym 

zidentyfikowaniu zagrożeń i nieprawidłowości w zakładzie. Pracodawcy przy pomocy przygotowanych 

przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikowali występujące w zakładzie 

problemy i nieprawidłowości, oceniali ich skalę oraz określali sposoby i terminy ich likwidacji.  

Podczas szkoleń prowadzonych przez inspektorów pracy omówiono listę kontrolną jako 

narzędzia do przeprowadzenia samokontroli oraz przekazano materiały pomocnicze w postaci płyty 

CD z listą kontrolną oraz ulotki „Zdobądź dyplom PIP”. W czasie szkoleń uczestnikom przekazano 

również materiały informacyjne z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy np. 

poradniki Prawo Pracy i ABC BHP. Łącznie wydano 518 egzemplarzy. W ramach spotkań 

z pracodawcami szczegółowo omówiono etapy programu, w tym zasady oceny warunków pracy 

w ramach końcowego audytu. Po przeprowadzonych szkoleniach 34 pracodawców zadeklarowało 

przystąpienie do programu.  

 

12. Konkursy promujące pożądane postawy adresatów 

działań PIP 
 

Działania prewencyjne realizowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy opierają się także 

na organizowaniu lub współorganizowaniu z partnerami społecznymi konkursów propagujących wiedzę 

na temat bezpieczeńtwa w środowisku pracy oraz promujących najlepsze rozwiązania organizacyjne, 

techniczne i praworządności w stosunkach pracy. 

Formuła konkursów pozwala w interesujący sposób przekazać wiedzę o obowiązująch przepisach 

prawa pracy i zasadach bhp oraz uhonorowania tych, którzy tę wiedzę najlepiej stosują w praktyce. 

Założeniem prestiżowego konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” jest 

wypromowanie pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego, którzy dbają o przestrzeganie 

przepisów prawa pracy, systematyczną poprawę stanu bhp i organizują warunki pracy gwarantujące 

najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników. 

Do konkursu przystąpiło trzynaście zakładów pracy w trzech kategoriach odnoszących się do 

liczby zatrudnionych pracowników. 

 

Komisja konkursowa dokonała oceny biorąc pod uwagę róznorodność i skale problemów zwiazanych 

z zapewnieniem bezpiecnych warunków pracy w zgłoszonych zakładach o różnej wielkości 

zatrudnienia: 

 

 kategoria do 50 zatrudnionych, 

 kategoria od 51 do 250 zatrudnionych, 

 kategoria powyżej 250 zatrudnionych. 

 

Uczestnicy konkursu skierowanego do branży budowlanej w której dochodzi do wielu 

wypadków przy pracy  rekrutowani byli poprzez bezpośredni kontakt inspektorów pracy 

z pracodawcami. Głównym celem konkursu jest promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy 

w swojej działalności zapewniają bezpieczne miejsca pracy w tracie realizacji obiektów budowlanych. 



 

 

217 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

Upowszechniane i poddawane ocenie są takie dokonania pracodawców budowlanych, którzy poprzez 

bezpieczną organizację pracy przyczyniają się do podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa 

pracy w budownictwie w skali krajowej. 

Do tegorocznej edycji konkursu swój akces zgłosiło 6 wykonawców robót budowlanych 

realizujących 7 inwestycji na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Kapituła konkursu 

przyznała w 2014 r. wyróżnienia. 

 Do konkursu którego głównym celem jest promowanie działalność społecznych inspektorów 

pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy przystąpiło 3 społecznych 

inspektorów pracy. Wszyscy uczestnicy, którzy poprzez swoją działalność na terenie zakładu pracy 

w ramach pełnionych zadań aktywnie przyczynili się do zapewnienia poprawy stany bhp oraz ochrony 

praw pracowniczych otrzymali wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy i nagrody rzeczowe.  

Realizując założenia programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w roku szkolnym 

2013-2014 zorganizowano liczne konkursy mające na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez 

uczniów, ze szkół uczestniczących naszym programie edukacyjnym. Pomimo tego, że udział w nich nie 

był obowiązkowy, młodzież z dużym entuzjazmem uczestniczyła w testach i quizach poświęconych 

problemom z zakresu prawa pracy i bhp. 

W styczniu 2014 r. przeprowadzony został regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy”. Wzięło w nim udział 30 uczniów spośród 150 uczestników wyłonionych podczas etapów 

szkolnych, które odbyły się w placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego. 

Po części pisemnej i ustnej, miejsca „na podium” stanęły 3 osoby. 

 

 
 

Laureatki konkursu regionalnego biorące udział w etapie centralnym w Warszawie 

 

08.04.2014 roku trzy najlepsze uczestniczki etapu regionalnego wzięły udział w finale konkurs 

„Poznaj swoje prawa w pracy" zorganizowanym przez Główny Inspektorat Pracy w Pałacu Nauki 

i Kultury w Warszawie. Uczestniczki finału centralnego, z naszego regionu, zajęły 11, 13 i 23 miejsce. 

Uczennice otrzymały cenne nagrody ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy oraz pamiątkowe 

dyplomy.  

Formą popularyzacji regulacji prawnych dotyczących prawa pracy i kształtowania świadomości 

przyszłych pracowników jest także organizowany przez PIP we współpracy ze Związkiem Rzemiosła 

Polskiego „Ogólnopolski konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 

z zakładów rzemieślniczych”. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych 

przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów 

odbywających praktykę zawodową u rzemieślników. Co roku w konkursie bierze udział kilkuset 

uczniów z całej Polski, reprezentujących przede wszystkim zawody takie jak: murarz, fotograf, 

cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz małej gastronomii i fryzjer.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przygotował i przeprowadził „XIII Regionalny Konkurs 

wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych” pod Patronatem Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
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XIII Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych” 

pod Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

W ramach współpracy wygłoszono prelekcję na temat bezpieczeństwa w pracy osób 

rozpoczynających swoją drogę zawodową, przygotowano pytania konkursowe, a także 

przeprowadzono test sprawdzający wiedzę uczestników. Ufundowano także nagrody dla laureatów 

konkursu. W finale regionalnym uczestniczyło ponad 42 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych 

z naszego regionu.  

Czołowa dwójka w maju bieżącego roku reprezentowała nasze w województwo w konkursie 

ogólnopolskim, który odbył się w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. 

Najbardziej prestiżowym konkursem skierowanym do rolników organizowanym wspólnie 

z partnerami społecznymi jest konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs ten cieszy się dużą 

popularnością ponieważ możliwość zajęcia czołowego miejsca i zdobycie wartościowych nagród 

mobilizuje rolników do podejmowania działań mających na celu eliminację zagrożeń dla życia i zdrowia 

mieszkańców wsi. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent Bronisław Komorowski. 

Przeprowadzono wizytacje 75 gospodarstw, które w tym roku zgłosiły swój akces na szczeblu 

wojewódzkim, oceniając organizację pracy, estetykę i porządek oraz dbałość o zasady ochrony 

zdrowia i życia osób przebywających w obrębie zabudowań i terenów gospodarskich. Spośród tej 

liczby zgłoszonych uczestników wyłoniono 6 rolników reprezentujących nasze województwo na etapie 

krajowym.  
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Baner kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 

 

Wykorzystując wakacyjny wypoczynek dzieci na wsi po raz kolejny zrealizowana została akcja 

„Bezpieczne Lato” zorganizowana we współpracy z Kujawsko-Pomorską Chorągwią Związku 

Harcerstwa Polskiego. Polegała ona na uświadomieniu zuchom i harcerzom, których obozy 

organizowane są na terenach wiejskich, występujących tam zagrożeń dla ich zdrowia i życia. 

Udział w niej wzięło 120 zuchów i harcerzy. 

 

 
 

„Międzyszkolny konkurs wiedzy o prawie pracy, przepisach i zasadach bhp” w Grudziądzu 

 

Czas wakacji na wsi, to przecież głównie okres wzmożonych prac żniwnych. Dzieci narażone 

są na kontakt z maszynami rolniczymi, których praca budzi ich naturalne zainteresowanie, 

niezabezpieczonymi narzędziami oraz zwierzętami gospodarskimi. Cykl pogadanek skierowanych do 

dzieci i młodzieży miał na celu wskazanie występujących lub mogących wystąpić zagrożeń 

wypadkowych przy pracy w rolnictwie. Spotkania miały za zadanie wskazać prawidłowe postawy 

i zachowania w gospodarstwie rolnym. Szczególną uwagę zwracano na zagrożenia wynikające 

z przebywania w pobliżu pracujących maszyn, zasady bezpiecznego postępowania z często 

agresywnymi zwierzętami i prace, których nie wolno wykonywać dzieciom do 16 lat.  

We wspólne tegoroczne działania zaangażowały się hufce Bydgoszcz – Miasto, Toruń – 

Miasto, Mogilno i Żnin, organizujące obozy harcerskie w malowniczych miejscowościach Stare Karpno, 

Chałupska, Woziwoda i Smerzyn. 

Od 2001 roku Okręgowy Inspektorat Pracy współorganizuje z Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Grudziądzu „Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach 
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BHP”. W eliminacjach XIII edycji uczestniczyło 400 uczniów, a w finale wzięło udział 20 najlepszych 

uczniów reprezentujących 10 szkół z Grudziądza, Brodnicy, Wąbrzeźna i Łasina. Pytania zostały 

opracowane na podstawie programu nauczania, broszur Państwowej Inspekcji Pracy i Centralnego 

Instytutu Ochrony Pracy, i dotyczyły prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii 

pracy, postępowania powypadkowego, zasad udzielania pierwszej pomocy czy ochrony 

przeciwpożarowej. Najlepszymi okazali się uczniowie z Brodnicy i Grudziądza. 

 

Ponadto prowadzono również konkursy kierowane do uczniów i rolników indywidualnych. W bieżącym 

roku zaliczają się do nich: 

 

 konkursy wiedzy dla uczniów szkół rolniczych, średnich i OHP konkursy wiedzy i konkursy 

plastyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów wiejskich, 

 Konkurs „Bezpieczna Zagroda” ogłaszany na łamach Gazety Pomorskiej, 

 IV Regionalny Konkurs ”Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym 

z elementami prawa z zakresu rolnictwa obowiązującego w Unii Europejskiej”, 

 XXIV Olimpiada Wiedzy Rolniczej, 

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie, 

 IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi. Powiedz stop upadkom”, 

 konkursy wiedzy i plastyczne w czasie imprez targowych organizowane na stoisku 

informacyjno – konsultacyjnym OIP. 

 

Konkurs 
Liczba 

uczestników 
Informacja o przyznanych nagrodach 

Pracodawca- organizator pracy 

bezpiecznej 
13 

3 na szczeblu OIP 

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. oraz 

Newell Poland Production  

Sp. z o.o zostali  

laureatami na szczeblu krajowym 

Poznaj swoje prawa w pracy 13 szkół 
Napływają zgłoszenia -rozstrzygnięcie nastąpi 

w styczniu 2015 

Najaktywniejszy Zakładowy 

Społeczny Inspektor Pracy 
3 3 ZSIP wyróżniono 

Konkurs dla pracowników 

młodocianych zatrudnionych w 

rzemiośle 

43 OIP ufundował nagrody za II i III miejsce 

Buduj bezpiecznie 

6 

podmiotów 

zgłosiło 7 

budów 

Kapituła konkursu przyznała 3 nagrody oraz 

wyróżniła 3 budowy 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 75 6 zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego 

Bezpieczne lato 120 Upominki, zestawy do gier zespołowych 
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Szkolenie dla uczestników programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy” 

 

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeprowadzonych szkoleń, przez kolejne 

miesiące pracodawcy podejmowali działania korygujące oraz przygotowywali się do audytów. Podczas 

trwania tego etapu inspektorzy pracy pozostawali do ich dyspozycji, jako organ doradczy.  

Celem audytów była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy w oparciu o dostarczone listy kontrolne. Przeprowadzono audyty u 33 pracodawców.  

W wyniku przeprowadzonych audytów inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania 

32 pracodawców. Dyplomy uzyskały zakłady następujących branż: 8 zakładów usługowych, 

8 zakładów budowlanych, 7 zakładów handlowych, 5 branży motoryzacyjnej, 1 ogród zoologiczny, 

8 zakładów przetwórstwa przemysłowego. Fakt, że ponad 94% pracodawców pozytywnie zakończyło 

udział w programie wskazuje na wzrost o ponad 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. W odniesieniu 

do zakładu, który nie przeszedł pozytywnie audytu zadeklarował on chęć udziału w kolejnej edycji 

konkursu a także do podjęcia dalszych działań dostosowawczych.  

Jak podkreślają pracodawcy, którzy otrzymali Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, program 

ten nie tylko poprawia ich wiedzę na temat prawa pracy jak i bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy, ale również zmienia ich nastawienie do Państwowej Inspekcji Pracy, a podejmowane działania 

uświadomiły im odpowiedzialność jaką ponoszą za stan bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach. 
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VIII. 

 DZIAŁALNOSĆ  

KONTROLNA I PREWENCYJNA  

– ZADANIA WŁASNE 
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1. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków i stacjach 

uzdatniania wody 

Prowadzone w 2014 r. kontrole w ramach realizacji tego zadania były kontynuacją działań 

kontrolnych podejmowanych w latach 2012-2013. Kontrolami objęto 10 kolejnych podmiotów 

gospodarczych, w tym: 5 przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, 2 zakłady gospodarki komunalnej oraz 

3 urzędy gmin, które eksploatują oczyszczalnie oraz stacje uzdatniania wody dla miast i wsi. Kontrole te nie 

obejmowały oczyszczalni ścieków, w których występuje produkcja biogazu, które kontrolowane były 

w ramach innego zadania kontrolnego. 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie ocen przestrzegania przepisów i zasad bhp 

przez użytkowników oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie województwa kujawsko 

– pomorskiego w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, które nie były objęte 

kontrolami prowadzonymi w latach 2012-2013.  

Łącznie kontrolami objęto 10 oczyszczalni ścieków i 10 stacji uzdatniania wody. W  ramach 

działań prewencyjnych kontrolowanym podmiotom gospodarczym umożliwiono podjęcie, w terminie 

poprzedzającym przeprowadzenie kontroli, dokonanie samokontroli wg udostępnionych pytań z list 

kontrolnych, które wykorzystywane były przez inspektorów pracy do przeprowadzania tego zadania 

kontrolnego. Możliwość dokonania samokontroli szczególnie efektywnie wykorzystała połowa zakładów 

objętych realizacją przedmiotowego zadania kontrolnego. W pozostałych zakładach działania te 

wykorzystane zostały w niepełnym zakresie. Kontrolami objęto podmioty gospodarcze zatrudniające 

łącznie 338 pracowników, w tym 53 kobiety, przy czym dokonywane ustalenia kontrolne dotyczyły 

głównie 73 pracowników obsługi oczyszczalni ścieków i 55 pracowników obsługi stacji uzdatniania 

wody. 

Część przeprowadzonych kontroli było samokontrolami, które przyczyniły się do eliminacji 

szeregu uchybień w przestrzeganiu przepisów i zasad bhp. Stwierdzono występowanie znaczącej liczby 

nieprawidłowości wymagających wydania decyzji nakazowych i wniosków pokontrolnych zmierzających do 

uzyskania dalszej poprawy warunków pracy pracowników obsługi kontrolowanych instalacji.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 

 
 

brak prowadzenia systematycznej, zgodnej z zaleceniami
producentów, konserwacji i remontów eksploatowanych maszyn

i urządzeń instalacji technologicznych

brak wyposażenia pracowników oczyszczalni ścieków i stacji
uzdatniania wody w środki ochrony indywidualnej odpowiednio

dobrane do warunków wykonywania pracy

braki oznakowania ostrzegającego przed zagrożeniami zw. z
eksploatacja otwartych obiektów technologicznych

braki w zapewnieniu systematycznej kontroli wymienionych
instalacji pod względem bhp przez pracowników nadzoru i

słuzbę bhp

uchybienia w szkoleniach z zakresu bhp

brak lub wydawanie wadliwych instrukcji dot. postępowania z
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

brak sprawowania wymaganego nadzoru nad wykonywaniem
prac konserwacyjnych i remontowych prowadzonych przez

wykonawców tych zadań spoza zakładu

70,0% 

50,0% 

50,0% 

50,0% 

50,0% 

50,0% 

30,0% 
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Istotnymi nieprawidłowościami z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, ujawnianymi podczas kontroli 

oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody były: 

 

 brak dokonywania pomiarów stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących 

w 3 oczyszczalniach ścieków, 

 brak dokonania oceny ryzyka wybuchu i sporządzenia dokumentu zabezpieczenia w jednej 

oczyszczalni ścieków, w której występuje zagrożenie wybuchem, 

 braki w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych oraz w określaniu szczegółowych 

wymagań  bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac oraz uchybienia dot. wydawania 

poleceń pisemnych na wykonywanie takich prac występujące w jednym zakładzie pracy, 

 brak zapewnienia szatni przepustowej pracownikom obsługi jednej oczyszczalni ścieków, 

 brak zapewnienia prowadzenia udokumentowanych okresowych kontroli sprzętu ratunkowego 

oraz przeciwpożarowego w jednej oczyszczalni ścieków. 

 

W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych wydano 111 decyzji nakazowych, w tym 31 decyzji 

ustnych, które zrealizowane zostały przed zakończeniem kontroli. Do pracodawców skierowano 

10 wystąpień zawierających 39 wniosków pokontrolnych.  

Kontrole weryfikacyjne przeprowadzone przez inspektorów pracy wykazały, że najmniej 

uchybień stwierdzono w ww. zakładach, które efektywnie wykorzystały możliwość przeprowadzenie 

wcześniejszych samokontroli. Wyjątek stanowiło przedsiębiorstwo, w którym pomimo efektywnego 

wykorzystania samokontroli nowe kierownictwo spółki nie zdołało w ramach samokontroli 

wyeliminować szeregu wcześniej powstałych nieprawidłowości w zakresie bhp, które wykazane zostały 

w toku kontroli weryfikacyjnej. 

Znaczącą ilość nieprawidłowości podczas kontroli weryfikacyjnych stwierdzono w oczy-

szczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.  

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 46 (57,5%) decyzji nakazowych wydanych w formie 

pisemnej oraz o realizacji 25 (80,6%) wniosków pokontrolnych. Wśród decyzji nakazowych nie było 

decyzji wstrzymywania prac wykonywanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia wypadkowego 

oraz decyzji skierowania pracowników do wykonywania innych prac z powodu niewłaściwego ich 

przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy. Nie stwierdzano rażących naruszeń przepisów 

bhp skutkujących nałożeniem na sprawców wykroczeń mandatów karnych lub kierowania wniosków do 

sądów. W trzech przypadkach inspektorzy pracy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. 

W toku kontroli udzielili pracodawcom i osobom uczestniczącym w kontroli 18 porad prawnych i 59 

porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Do przykładowych efektów kontroli zaliczyć należy: 

 

 niezwłoczne podjęcie działań na rzecz zapewnienia pracownikom oczyszczalni ścieków i stacji 

uzdatniania wody odpowiednio dobranych środków ochrony indywidualnej, 

 sporządzenie szczegółowych programów szkoleń okresowych, instruktaży stanowiskowych 

uwzgledniających problematykę bezpieczeństwa pracy związaną ze specyfiki przy obsłudze 

oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, 

 usunięcie nieprawidłowości dotyczących szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 uzupełnienie i zaktualizowanie ocen ryzyka zawodowego dla stanowisk obsługi oczyszczalni 

ścieków i stacji uzdatniania wody, 

 przekazywanie ocen ryzyka zawodowego lekarzom sprawującym opiekę medyczną nad 

pracownikami, 

 zweryfikowanie i uaktualnienie tabeli norm przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej: 

o zapewnienie odpowiednio dobranych do występujących zagrożeń środków ochrony indywi-

dualnej,  

o uzupełnienie i uaktualnienie instrukcji związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków i stacji 

uzdatniania wody, 

o dokonanie zmian w organizacji służb bhp i egzekwowanie od pracowników tych służb 

realizacji pełnego, udokumentowanego zakresu zadań do których powołano te służby. 

 

Realizowane są jeszcze decyzje nakazowe, które przyniosą niewątpliwie dalszą poprawę warunków 

pracy pracowników obsługi kontrolowanych instalacji technologicznych, podobne do zadań 

zrealizowanych po kontrolach przeprowadzonych w roku 2013, spośród których przykładowo wskazać 

należy: 

 

 usytuowanie chloratorów (z podchlorynem sodu) w wydzielonym, spełniającym wymagania 

bezpieczeństwa pracy pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody  zapewnienie wydzielonego 

spełniającego wymagania pomieszczenia do magazynowania tej substancji niebezpiecznej, 

 dokonanie wymiany wszystkich zabezpieczeń chroniących pracowników obsługi i inne osoby 

przed upadkiem do pięciu otwartych zbiorników (stawów) ze ściekami poddawanymi procesom 

oczyszczania w Oczyszczalni Ścieków oraz przywrócenie w tej oczyszczalni użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń szatni przepustowej usytuowanej w budynku 

socjalnym, 

 zapewnienie wykonania nowych schodów prowadzących na szczyt zakopcowanego zbiornika 

retencyjnego wody uzdatnionej i zabezpieczenie korony kopca przed upadkiem z wysokości 

oraz dokonanie niezbędnej konserwacji zapobiegającej dalszemu postępowi korozji stalowych 

zejść i pomostów umieszczonych we wnętrzu tego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej 

(wymagającej całkowitego opróżnienia tego zbiornika). 

 

Zdaniem kontrolowanych pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganego stanu 

kontrolowanych instalacji technologicznych oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w czasie ich 

eksploatacji główne przyczyny występowania nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli to: 

 

 nadal niewystarczająca ilość środków finansowych, jakie można przeznaczać na modernizację 

lub generalne remonty urządzeń oczyszczalni ścieków, tj. trudność którą można skutecznie 

przezwyciężać pozyskując środki z w ramach dofinansowań ze środków z programów 

unijnych, 

 zaniedbania w dziedzinie spełniania części wymagań w odniesieniu do węzłów uzdatniania 

wody podchlorynem sodu z uwagi na bardzo rzadko występujące potrzeby chlorowania wody, 

 rutynowe, nie obejmujące wszystkich wymagań działania osób sprawujących nadzór i kontrolę 

nad wykonywaniem pracy w kontrolowanych obiektach. 
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Zdaniem inspektorów pracy obok tych przyczyn występuje szereg innych, także powtarzalnych 

przyczyn, spośród których wymienić należy w szczególności: 

 

 niedocenianie potrzeby podejmowania szeregu działań mających na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa pracy z uwagi na bardzo rzadko występujące wypadki przy pracy związane 

z użytkowaniem kontrolowanych instalacji oraz brak przypadków zachorowania na choroby 

zawodowe, 

 brak prowadzenia planowanych, systematycznych (zgodnych z wymaganiami producentów 

urządzeń technicznych wskazanymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach 

eksploatacyjnych tych urządzeń) zabiegów konserwacyjnych i remontowych oraz podejmowania 

przedsięwzięć modernizacyjnych podwyższających efektywność eksploatacji kontrolowanych 

instalacji i stwarzany przez nie poziom bezpieczeństwa pracy,  

 obciążanie nadmiarem obowiązków (zwłaszcza w urzędach gmin) pracowników sprawujących 

nadzór nad oczyszczalniami ścieków i stacjami uzdatniania wody, 

 brak efektywnych działań kontrolnych pracowników realizujących zadania służb bhp, 

zwłaszcza podejmowanych przez służby bhp urzędów gmin oraz „specjalistów” świadczących 

niewystarczające usługi w tym zakresie przez osoby nie będące pracownikami kontrolowanych 

podmiotów gospodarczych.  

 

Podsumowując ustalenia kontrolne stwierdzić należy, że w br. większość kontrolowanych 

zakładów dobrze wykorzystała stworzoną przez OIP w Bydgoszczy możliwość działania 

prewencyjnego i we własnym zakresie podjęła szereg znaczących działań poprawiających stan 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie przyczyniając się do poprawy 

warunków pracy pracowników obsługi kontrolowanych instalacji technologicznych. Kontrole 

weryfikacyjne wykazały, że pomimo możliwości prowadzenia samokontroli – weryfikacyjne działania 

kontrolne inspektorów pracy prowadzą do wymuszania na pracodawcach jeszcze większej wnikliwości 

w wykrywaniu niedostrzeganych przez nich nieprawidłowości i podejmowania dalszych niezbędnych 

działań na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczą o tym efekty tych 

kontroli uzyskane na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Wskazuje to, że rozważyć należy kontynuowanie 

tego rodzaju kontroli w roku 2015 r. w kolejnej grupie zakładów eksploatujących oczyszczalnie ścieków 

i stacji uzdatniania wody, które dotychczas nie były objęte tego rodzaju działalnością kontrolną. 

 

2. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników 

zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (robót 

publicznych) w jednostkach samorządowych 

 
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 16 kontroli u 16 pracodawców. W kontrolowanych 

podmiotach łącznie zatrudnionych było 1 008 pracowników, w tym 603 kobiety i 47 niepełnosprawnych. 

Łącznie skierowano 14 wystąpień, zwierających ogółem 16 wniosków. Skierowane wnioski dotyczyły 

289 pracowników. Skierowano również jedną decyzję (nakaz zapłaty), podlegającą natychmiastowemu 

wykonaniu, na kwotę 25 915,10 zł, obejmujący 24 pracowników. Skierowano jeden wniosek do sądu 

o ukaranie z powodu popełnienia jednego wykroczenia. Nałożono na pracodawców dwa mandaty 

z tytułu popełnienia dwóch wykroczeń, na łączną sumę 2 000 zł. Udzielono 21 porad prawnych, 

11 porad technicznych i 3 dotyczące legalności zatrudnienia. 

Kontrole potwierdziły przypadki nierównego traktowania w zatrudnieniu.  Jako przykład może 

posłużyć sytuacja, w której pracownicy zatrudniani najczęściej przy tych samych pracach 

(np. pracownik gospodarczy), posiadający identyczne zakresy obowiązków mają zróżnicowaną 

wysokość wynagrodzenia zasadniczego. Z tym, że istota tego zróżnicowania polega na tym, że im 

pracownik ma wyższy staż pracy, tym otrzymuje niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak, aby łącznie 

z dodatkiem z tytułu wieloletniej pracy otrzymał wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. 
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Stosowana praktyka różnicowania tego wynagrodzenia w przypadku pracowników zatrudnionych 

w ramach robót publicznych  prowadzi do sytuacji, gdy pracownik posiadający wyższy dotychczasowy 

staż pracy, a więc i wyższe doświadczenie to otrzymuje niższe wynagrodzenie zasadnicze. Podczas, 

gdy pracownik, który dopiero rozpoczyna pracę, bez doświadczenia zawodowego przy wykonywaniu 

identycznej pracy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości płacy minimalnej, ponieważ nie 

nabył jeszcze prawa do dodatku za długoletnią pracę. W tej części skierowano do pracodawców 

wnioski o równe traktowanie pracowników, w zakresie przysługujących im składników wynagrodzenia, 

z tytułu wykonywania tej samej pracy. 

 

3. Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których 

zarejestrowano wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe 

- warsztaty dla członków zespołów wypadkowych 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach własnych programów prewencyjnych zrealizował 

warsztaty dla pracodawców i członków zespołów powypadkowych zakładów, w których zarejestrowano 

wypadki ciężkie, śmiertelne oraz znajdujących się pod wzmożonym nadzorem. Udział wzięło 29 osób 

reprezentujących 16 pracodawców. 

W dniu 03.10.2014 roku zorganizowano warsztaty wypadkowe w których wzięli udział 

pracodawcy i pracownicy będący członkami zespołów powypadkowych oraz 6 inspektorów pracy. 

Uczestnikom przedstawiono metody badań okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

w aspekcie oceny ryzyka zawodowego. Zaprezentowano studium  wypadku  pod kątem prawidłowości 

ustalania okoliczności i przyczyn wypadku ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków 

profilaktycznych oraz ich spójności ze środkami określonymi w ocenie ryzyka zawodowego 

na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek. Następnie podzielono uczestników na 8 zespołów 

i przekazano im opisy zdarzeń z dokumentacją fotograficzną wraz z ocenami ryzyka zawodowego przy 

pracach, przy których miały miejsce wypadki.  

 

Celem warsztatów było nabycie umiejętności w zakresie: 

 identyfikacji zagrożeń, które zaktywizowały wypadek, 

 określania przyczyn zdarzenia i określenia środków profilaktycznych oraz ich porównanie 

do wyników oceny ryzyka zawodowego, 

 oceny spójności środków profilaktycznych zastosowanych po ocenie ryzyka zawodowego 

i postępowaniu powypadkowym. 

Uczestnicy warsztatów analizowali przedstawione przykłady wypadków pod kierunkiem 

inspektora pracy, który przygotował materiały do ćwiczeń. Rola inspektora pracy polegała na 

eksperckiej pomocy członkom zespołów. Zdarzenia do ćwiczeń były dobrane na podstawie analizy 

najczęściej występujących wypadków na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy.  

Po przeprowadzeniu analiz przedstawionych zdarzeń nastąpiła prezentacja wyników pod kątem: 

 określenia przyczyn wypadku, 

 zaproponowania środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn, 

 porównania środków profilaktycznych zastosowanych w wyniku postępowania 

powypadkowego ze środkami wynikającymi z  oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, 

na  którym miał miejsce wypadek. 

W trakcie przedstawiania wyników tych analiz przez zespoły, pozostali uczestnicy warsztatów 

wykazywali dużą aktywność związaną z zaprezentowanymi przyczynami czy też środkami 

profilaktycznymi zawartymi w ocenach ryzyka zawodowego na stanowiskach, na którym miały miejsce 
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wypadki. Dużo słów krytyki skierowano do autorów analiz ryzyka zawodowego przedstawionych 

w „kartach ryzyka na stanowiskach” wskazując w szczególności na: 

 niezidentyfikowanie wszystkich zagrożeń, które mogły wystąpić na stanowisku, 

 niejasne kryteria przeprowadzonych ocen w szczególności metodami wskaźnikowymi np. 

RISC SCORE,  

 brak określenia zasad ochrony przed zidentyfikowanymi zagrożeniami w celu poinformowania 

o nich pracowników. 

 
 

Warsztaty wypadkowe zorganizowane w OIP Bydgoszcz 

Uczestnikom warsztatów przekazano ponad 100 broszur Państwowej Inspekcji Pracy: 

 

 Wypadek przy pracy, 

 Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne, 

 ABC BHP informator dla pracodawców, 

 Czynniki psychospołeczne w pracy. 

 

Warsztaty należy ocenić jako efektywne gdyż założone cele zostały osiągnięte. Aktywność 

uczestników, a szczególnie merytoryczna dyskusja wskazuje na dalszą potrzebę prowadzenia 

warsztatów w zaproponowanej formie. 

 

 

 

  



 

 

229 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

IX.  

WSPÓŁDZIAŁANIE 
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1. Organy nadzoru i kontroli warunków pracy 
 

W 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy współdziałał z instytucjami działającymi 

na rzecz ochrony pracy na mocy porozumień o wzajemnej współpracy, podpisanych przez Głównego 

Inspektora pracy w latach ubiegłych oraz z partnerami instytucjonalnymi, stowarzyszeniami, związkami 

zawodowymi oraz organami nadzoru i kontroli z terenu województwa kujawsko – pomorskiego. 

Współpraca opierała się przede wszystkim na wzajemnym przekazywaniu informacji na temat 

nieprawidłowości ujawnianych w wyniku działań kontrolnych, wzajemnym rozwiązywaniu problematyki 

dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, prawa pracy oraz organizacji wspólnych 

konferencji, szkoleń i imprez branżowych skierowanych do pracowników i pracodawców 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. przeprowadził samodzielnie na wniosek 

innych organów 333 czynności nadzorczo – kontrolne. Wspólne kontrole przeprowadzono  

w 54 przypadkach. W wyniku prowadzonych czynności powiadomiono właściwe urzędy o wynikach 

1 032 kontroli. 

 

Współdziałanie OIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami 

pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy 

(wybrane dane liczbowe) 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek 

Informacja 
o wynikach 

Związki zawodowe 0 33 247 

SIP 3 1 88 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 16 34 37 

Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli 
Skarbowej 

0 70 91 

Nadzór budowlany 11 11 15 

UDT 3 0 42 

Prokuratura 1 2 18 

Policja 12 13 29 

Wojewódzki Urząd Pracy 0 9 10 

Powiatowy Urząd Pracy 0 78 92 

ZUS 0 30 111 

Pozostałe 21 4 16 

RAZEM 67 285 796 

 

W ramach porozumień podpisanych przez Głównego Inspektora Pracy podejmowano 

działania, których głównym celem była ścisła współpraca z poszczególnymi organami nadzoru nad 

warunkami pracy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Współpraca ta realizowana była 

w szczególności z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzką Komendą Policji. Wojewódzkim 

Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Dozoru Technicznego, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

Okręgowy Inspektor Pracy wzięła udział w konferencji „Usłyszeć czad – czujka dymu 

inwestycją w bezpieczeństwo” zorganizowanej przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży 

Pożarnej w Toruniu. Konferencja poświęcona była ochronie budynków przed pożarem i zatruciem 

tlenkiem węgla. W spotkaniu w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wzięła 

udział wojewoda Ewa Mes, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, 

przedstawiciele Kujawsko - Pomorskiej Straży Pożarnej i Korporacji Kominiarzy Polskich. Podczas 

konferencji mówiono między innymi o prowadzonej w mediach kampanii informacyjnej „Nie dla czadu”.  
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Konferencja „Usłyszeć czad – czujka dymu inwestycją w bezpieczeństwo” 

 

W ramach prowadzonej współpracy w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we 

Włocławku odbyły się warsztaty doskonalące dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy Państwowej 

Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. W szkoleniu udział wzięło 19 funkcjonariuszy 

pełniących obowiązki służby bhp w komendach powiatowych województwa, funkcjonariusz z Komendy 

Głównej PSP w Warszawie oraz dwie osoby reprezentujące Państwowego Inspektora Sanitarnego 

MSW w Bydgoszczy. Podczas warsztatów omówione zostały zagadnienia dotyczące wypadków przy 

pracy i wypadków pozostających w związku ze służbą w PSP. Ponadto poruszono problematykę 

wypadków przy pracy i służby w świetle oceny ryzyka zawodowego oraz wskazano dobre praktyki 

związane z prewencją wypadkową. Na spotkaniu zaprezentowane zostały również kampanie 

i programy prewencyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem kampanii „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie”. Efektywna współpraca ze Strażą 

Pożarną polegała także na bieżącym przekazywaniu informacji o ustalonych w trakcie czynności 

kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów pracy u pracodawców nieprawidłowości 

stwarzających zagrożenia pożarowe w miejscu pracy. 

W 2014 r. w ramach współdziałania z Wojewódzką Komendą Policji Okręgowy Inspektor Pracy 

wzięła udział w odprawie szkoleniowej kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej Policji, Komend 

Powiatowych oraz pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Tematem spotkania były 

zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym analizy wypadków przy pracy, oceny ryzyka 

zawodowego z uwzględnieniem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wynikających 

z badań i pomiarów tych czynników w środowisku pracy. Przedstawiono także działania kontrolno-

nadzorcze i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania 

organów Policji i inspekcji pracy w czasie badania wypadków.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził także intensywną współpracę 

z Prokuraturą w celu wypracowania zasad bilateralnego działania w zakresie nadzoru nad 

przestrzeganiem porządku prawnego. W ramach współpracy odbyły się szkolenia z udziałem 

przedstawicieli Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i Toruniu, które dotyczyły m.in. tematyki 

przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Ponadto, w siedzibie OIP 

w Bydgoszczy, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz Północ 

w Bydgoszczy - koordynatorem ds. wypadków przy pracy. Na spotkaniu omawiane były kwestie 

dotyczące istoty wypadku przy pracy, postępowania określonych służb w miejscu wypadku oraz 

uprawnień inspektorów pracy w trakcie ustalania przyczyn zdarzeń. Poruszono również zagadnienia 

odpowiedzialności karnej osób narażających pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 

życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz omówiono przykłady takich działań, jak również 

możliwe rozstrzygnięcia poszczególnych przypadków na drodze karnej. Na forum spotkania omówiona 

została treść porozumienia zawartego pomiędzy Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem 

oraz Głównym Inspektorem Pracy Iwoną Hickiewicz w dniu 23.05.2014 r. akcentując jego wpływ na 

współpracę organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratury. Dotychczasowa praktyka 
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wskazuje, iż tylko zacieśniona współpraca tych organów i wzajemna życzliwość osób 

pracujących w poszczególnych jednostkach pozwala na rzetelne oraz w pełni profesjonalne 

prowadzenie postępowania powypadkowego oraz skuteczne działania mające na celu ograniczanie 

patologicznych sytuacji dotyczących rynku pracy.  

 Kontynuowana była także współpraca z Inspekcją Nadzoru Budowlanego, zwłaszcza na 

płaszczyźnie wymiany informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie użytkowania 

obiektów i warunków prowadzenia prac budowlanych, a także stwierdzanych na budowach braku 

odpowiedniego nadzoru.  

Przy realizacji zadań kontrolnych aktywnie współpracowano z Urzędem Dozoru Technicznego 

w Bydgoszczy. Wspólne działania polegały przede wszystkim na przekazywaniu informacji 

o stwierdzanych podczas kontroli naruszeniach przepisów ustawy o dozorze technicznym. Dodatkowo 

w ramach wspólnej działalności prewencyjnej organizowano szkolenia i spotkania. Przedstawiciele 

Okręgowego Inspektoratu Pracy wzięli między innymi udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd 

Dozoru Technicznego w ramach „Dni Bezpieczeństwa Technicznego. Podczas spotkania 

organizatorzy przedstawili kwestie dotyczące nowych wymagań dla wytwórców stalowych konstrukcji 

budowlanych, zmodernizowanych zbiorników na stacjach paliw oraz modernizacji kotłów w zakresie 

stosowania palników na pellet. Omówione zostały także kwestie dotyczące bezpieczeństwa urządzeń 

na placach zabaw. 

  W 2014 r wzmocniona została współpraca o charakterze kontrolnym oraz prewencyjno - 

promocyjnym z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu. Okręgowy 

Inspektor Pracy wzięła udział w seminarium konsultacyjnym „Ocena niepełnosprawności i dysfunkcji 

u osób niezdolnych do pracy”. Seminarium odbyło się pod patronatem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pracownicy OIP w Bydgoszczy wzorem lat ubiegłych angażowali się w działania promocyjne 

realizowane przez ZUS. W ramach corocznie organizowanych „Dni Ubezpieczonego” udzielali porad 

prawnych na stoiskach konsultacyjno-informacyjnych.  

Rokrocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest fundatorem pakietów medycznych dla 

laureatów programu prewencyjnego skierowanego do mikro przedsiębiorstw - „Zdobądź Dyplom PIP”. 

W 2014 r. pakiety takie, dedykowane konkretnym branżom, przekazano dla 28 pracodawców. 

 

 
 

Wręczenie pakietów medycznych ufundowanych przez ZUS 

Z okazji 80-lecia istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizowana została 

w Toruniu konferencja naukowa poświęcona ubezpieczeniom społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy. Z tej okazji Okręgowy Inspektor Pracy przedstawiła uczestnikom wydarzenia działania kontrolne 

i prewencyjne podejmowane przez PIP w celu ograniczenia ryzyka występowania wypadków przy 

pracy. 
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Konferencja naukowa poświęcona ubezpieczeniom społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

 

Intensywna współpraca o charakterze prewencyjnym skierowana do sektora rolniczego 

prowadzona była wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po raz kolejny wspólnie 

zorganizowano kolejne edycje konkursów skierowanych do rolników indywidualnych, dzieci i młodzieży 

zamieszkującej tereny wiejskie oraz uczęszczającej do szkół o profilu rolniczym. Dużym 

zainteresowaniem cieszyła się kolejna odsłona prestiżowego konkursu współorganizowanego 

z instytucjami okołorolniczymi i objętego patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego pod 

nazwą „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Wspólne działanie o charakterze prewencyjnym polegały 

także na wizytacjach gospodarstw rolnych, szkoleniach skierowanych do rolników indywidualnych oraz 

organizacji stoisk informacyjnych na imprezach branżowych. 

W 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy podtrzymywał współpracę 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa 

kujawsko – pomorskiego. Współpraca pomiędzy urzędami polegała przede wszystkim na aktywizacji 

osób bezrobotnych poprzez organizowanie stoisk konsultacyjnych podczas branżowych targów pracy. 

Pracownicy OIP w Bydgoszczy udzielali porad  prawnych w zakresie prawa pracy, w tym przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odwiedzający stoiska goście byli zainteresowani głównie 

tematyką związaną z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, uprawnieniami pracowniczymi 

związanymi z rodzicielstwem, obowiązków dotyczących podjęcia działalności gospodarczej oraz 

współpracą z agencją pracy tymczasowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również 

problematyka stresu w miejscu pracy oraz mobbingu. 

 

2. Administracja rządowa, samorząd terytorialny, 

organizacje, partnerzy   
 

W 2014 r. podejmowano współpracę z organami administracji, samorządu, związków 

zawodowych, stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi z naszego regionu. 

W marcu 2014 r. podczas XLVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego radni 

przyjęli informację z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2013 r. dotyczącą 

działalności kontrolnej oraz efektów realizowanych działań prewencyjnych przeprowadzonych 

w regionie. 

W celu realizacji postanowień Deklaracji zawartej w maju 2013 r. pomiędzy Głównym 

Inspektorem Pracy, a Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie współpracy i wzajemnej informacji, w 2014 r. doszło do dwóch spotkań 

przedstawiciela OIP z Dyrektorem Oddziału Funduszu w Toruniu. Spotkania te zaowocowały 

uzgodnieniami na temat wzajemnej współpracy polegającej głównie na wymianie informacji 

o występujących nieprawidłowościach, w tym wypłaty wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym 

przez pracodawców korzystających ze środków Funduszu (nieterminowość wypłaty wynagrodzeń, 

niewypłacanie wynagrodzeń, wypłacanie wynagrodzeń w niepełnej wysokości), braku lub 
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nieterminowości dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, skarg pracowników niepełnosprawnych na 

zatrudniającego ich pracodawcę. Poruszone zostały także kwestie dotyczące nadużyć ze strony 

pracodawców w zakresie wydatkowania środków Funduszu i podejmowanych w tym zakresie działań 

opinii wydawanych przez inspekcję pracy na wniosek starosty o przystosowaniu stanowisk pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz procedur w zakresie prowadzenia kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. Należy podkreślić, iż wspólne działanie na rzecz ochrony pracy dorowadziło do 

wymiany informacji na temat szeregu nieprawidłowości występujących w zakładach pracy, w których 

zatrudniane są osoby niepełnosprawne. 

Pozytywne efekty przynosi także współpraca z Kujawsko – Pomorska Izbą Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. W ramach współdziałania przedstawiciel OIP został zaproszony na 

Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych w Nakle. Spotkanie było okazją do 

podziękowania pracodawcom zrzeszonych w Cechu za promowanie wysokich standardów 

bezpieczeństwa pracy wśród młodych pracowników zdobywających zawód pod ich opieką. 

W posiedzeniu uczestniczyły władze powiatu nakielskiego oraz dyrektorzy i nauczyciele miejscowych 

szkół, których uczniowie przyjmowani są na praktyczną naukę zawodu oraz pracodawcy. Korzystając 

z tej okazji, przedstawiono założenia programów prewencyjnych realizowanych przez PIP.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą 

Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy przygotował i przeprowadził kolejną, dwunastą edycję 

Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych” pod 

Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. W finale regionalnym uczestniczyło ponad 

42 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko – pomorskiego. 

Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy prowadzone były 

działania zmierzające do poprawy warunków pracy i czynników wpływających na choroby zawodowe.  

W ramach długoletniej współpracy odbyła się XVI Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia 

pracujących”. Konferencję zorganizował Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Pracy – oddział Kujawsko – Pomorski, Wojewódzka Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Bydgoszczy oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Dyskutowano 

między innymi na temat warunków pracy oraz czynników wpływających na choroby zawodowe, a także 

zaprezentowano dane dotyczące chorób zawodowych występujących wśród pracowników 

województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy podjął tematykę zagrożeń zdrowotnych i wypadkowych, które występują przy obsłudze 

wózków jezdniowych oraz podnośników. 

 

 
 

Konferencja naukowa „Ochrona zdrowia pracujących” 

W 2014 r. odbyły się spotkania i szkolenia skierowane do przedstawicieli związków 

zawodowych. Podczas spotkań omawiano dotychczasową współpracę, wskazywano nowe kierunki 

działań, określono zasady działalności szkoleniowej dla społecznych inspektorów pracy oraz 

analizowano kontrole podejmowane przez inspektorów na wniosek związków zawodowych - ich 

zasadność i tematykę. Przy okazji szkoleń zachęcano uczestników do aktywnego udziału 
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przedstawicieli załóg w konkursach organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy, adresowanych 

do społecznych inspektorów pracy oraz pracodawców stosujących dobre praktyki. 

W styczniu 2014 r. w trakcie spotkania z przedstawicielami poszczególnych związków 

zawodowych zaprezentowany został nowy projekt Okręgowego Inspektoratu Pracy – Kujawsko-

Pomorska Akademia Społecznego Inspektora Pracy. Celem tej platformy jest podnoszenie kwalifikacji 

społecznych inspektorów pracy, którzy biorą bezpośredni udział w propagowaniu bezpiecznych 

zachowań pracowników na stanowisku pracy i kształtowaniu dobrych praktyk w swoich 

przedsiębiorstwach. W ramach tego projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem 

uczestników, odbywały się cykle szkoleń dla wybranych społecznych inspektorów pracy z zakresu 

prawa pracy, przepisów bhp oraz psychologii pracy i organizacji. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele między innymi Forum Związków Zawodowych WZZ Solidarność – Oświata, Zarządu 

Regionu Bydgoszcz NSZZ „Solidarność – Oświata”, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli, Związku Nauczycieli Polskich i Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników i NSZZ 

„Solidarność – 80”. 

W marcu 2014 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się 

posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ na które zaproszona została Okręgowy Inspektor Pracy. Udział 

Okręgowego Inspektora Pracy w posiedzeniu Rady Wojewódzkiej OPZZ wynikał z realizacji idei 

współpracy z partnerami społecznymi, w szczególności ze związkami zawodowymi i społeczną 

inspekcją pracy. Podczas narady  przedstawione zostały efekty działalności Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy za 2013 r., między innymi wyniki kontroli, skala i tematyka skarg, wykroczeń, 

przekształceń umów cywilnoprawnych w umowy o pracę a także wypadki przy pracy i ich najczęściej 

występujące przyczyny. Korzystając z okazji zaprezentowana została również działalność promocyjno-

prewencyjna zaplanowana na 2014 r.  

W ramach wyżej wspomnianej Kujawsko – Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora 

Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla  

społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Krajowym Związku Zawodowym Ciepłowników.  

 

 

Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Krajowym Związku Zawodowym Ciepłowników 

 

Na zaproszenie Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Uniwersytetu 

Technologiczno- Przyrodniczego Okręgowy Inspektor Pracy wzięła udział w I Forum Budownictwa. 

Wydarzenie odbyło się pod auspicjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział 

w nim wzięli przedstawiciele samorządów, firm budowlanych, organizacji i zrzeszeń skupiających 

pracodawców branży budowlanej oraz studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 

w Bydgoszczy. Podczas forum mówiono między innymi na temat inwestycji budowlanych 

zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa kujawsko-

pomorskiego, planów na lata 2015-2020, a także perspektyw związanych z branżą. W kontekście 

planowanych inwestycji budowlanych głos zabrała Okręgowy Inspektor Pracy. Tematem wystąpienia 

był projekt deklaracji dla samorządów z województwa kujawsko – pomorskiego zawierający wymogi 

przestrzegania przepisów bhp dla wszystkich firm ubiegających się o realizację umów inwestycyjnych 

w budownictwie. Jednocześnie uczestnikom wydarzenia zaproponowano udział w programach 
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prewencyjnych adresowanych właśnie do pracodawców z sektora budowlanego, jednocześnie 

apelując o przestrzeganie przepisów prawa pracy a zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W 2014 r. kontynuowano współpracę ze uczelniami wyższymi z naszego regionu. Miała ona na 

celu popularyzację zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promowanie dobrych praktyk . 

Sympozjum pn. „Dobre praktyki i kultura w miejscu pracy w kształtowaniu bezpieczeństwa 

i higieny pracy” odbyło się w Collegium Novum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we 

Włocławku. Adresowane było ono między innymi do pracodawców, kierowników instytucji, 

przedstawicieli samorządów, dyrektorów placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia, 

studentów i pracowników służb bhp. Wzięli w nim udział przedstawiciele nauki, związków zawodowych 

i organizacji społecznych. Podczas sympozjum przedstawiono problemy dotyczące wybranych 

zagadnień z zakresu bhp, promocji zachowań prozdrowotnych wśród pracowników i pracodawców 

oraz przekazano wybrane elementy wiedzy dotyczącej kultury pracy. Przedstawiciele OIP omówili 

kwestię relacji międzyludzkich w miejscu pracy na tle działań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy 

w województwie kujawsko-pomorskim oraz dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia 

w miejscu pracy. Wydarzenie zorganizowało Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Wyższa Szkoła 

Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, a honorowy patronat nad nim sprawował Centralny 

Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Państwowa Inspekcja Pracy wzięła w nim 

udział w ramach swoich programów prewencyjnych, w tym Kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od 

Ciebie” oraz programu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń 

psychospołecznych w pracy”. 

Władze Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy zaprosiły Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Bydgoszczy do współpracy przy okazji konferencji naukowo-dydaktycznej, 

której celem było ustalenie praktycznych trendów kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, 

które odpowiadałyby wymogom i oczekiwaniom rynku pracy w regionie. Organizatorem konferencji 

była Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy. Honorowy patronat nad nią sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. W konferencji głos zabrała Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy omawiając temat 

zdrowia publicznego w kontekście zadań inspekcji pracy, podkreślając jednocześnie prewencyjne 

i promocyjne działania podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. 

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie 

praw pracowników, w tym osób niepełnosprawnych. Nie zapominając o tej ważnej misji Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wraz z Stowarzyszeniem Bez Ograniczeń oraz Zespołem Szkół nr 19 

im. „Synów Pułku” w Bydgoszczy zorganizował konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, 

która odbyła się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wystąpienia prelegentów dotyczyły 

głównie problemów osób niepełnosprawnych na polu zawodowym oraz barier, z jakimi co dzień muszą 

się zmagać. Po zakończonej konferencji nastąpiła festiwalowa część wydarzeń, w której uczestniczyły 

osoby niepełnosprawne, przedstawiciele władz samorządowych, organizatorzy konferencji oraz 

działacze organizacji wspierających społeczność inwalidzką. Oprócz projekcji filmów dotyczących 

tematyki niepełnosprawności na gali rozdano również „Motyle” – nagrody dla osób, które szczególnie 

odznaczyły się działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. W gronie uhonorowanych tymi 

szlachetnymi statuetkami znalazła się Okręgowy Inspektor Pracy.  

W dniu 29.10.2014 r. odbyła się w Centrum Kongresowym Opery Nova w Bydgoszczy 

organizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy ogólnopolska konferencja  

p.n. „Ograniczanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych w miejscu pracy – dobre praktyki”. 

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Iwona Hickiewicz Główny Inspektor Pracy, Ewa Mes 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera 

w Łodzi. Konferencja miała charakter otwartego seminarium skierowanego do szerokiego kręgu 

odbiorców –  m.in. pracodawców, partnerów społecznych, nauczycieli, uczniów i studentów, w celu 

inspirowania do wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Na konferencji zaprezentowane zostały referaty naukowe oraz prelekcje przedstawicieli 

środowisk naukowych, m.in. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu 
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Medycyny Pracy oraz pracodawców z regionu kujawsko – pomorskiego, uzyskujących 

najlepsze efekty w rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa i kultury pracy. Omówiono m.in. negatywne 

skutki obciążeń zawodowych jak hałas, zapylenie, zimny mikroklimat, stres i zmęczenie zawodowe. 

Zaprezentowane przykłady wdrożonych rozwiązań technicznych ale i organizacyjnych potwierdziły 

tezę, że największą wartością w procesie pracy jest człowiek i to dzięki zaangażowaniu wszystkich 

pracowników możliwa jest realizacja wizji „Zero Wypadków przy Pracy”. 

Z okazji obchodów 95 –  lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się uroczysta gala, 

której towarzyszyło podsumowanie corocznych konkursów promujących pożądane postawy adresatów 

działań na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. W uroczystości wzięli udział 

senatorowie i posłowie z województwa kujawsko – pomorskiego, przedstawiciele władz wojewódzkich, 

samorządowych, organizacji związkowych, branżowych stowarzyszeń, a także urzędów oraz służb 

współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy.  

 

 

Uroczysta Gala z okazji 95-lecia Państwowej Inspekcji Pracy 

 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli organów nadzoru i kontroli warunków 

pracy – m. in.: Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Państwowej Straży Pożarnej, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Nadzoru Budowlanego, 

Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Urzędu Dozoru Technicznego. 
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X.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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Stan przestrzegania prawa pracy oceniany w świetle działalności kontrolno – nadzorczej 

organów Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2014 r. 

uznać należy w dalszym ciągu jako niezadowalający.  Sytuacja na rynku pracy i warunki 

funkcjonowania przedsiębiorstw determinowane są czynnikami makroekonomicznymi. 

Do najważniejszych wyzwań, z którymi zmagają się przedsiębiorstwa należą utrzymanie rynków zbytu, 

zapewnienie konkurencyjności produktów i usług oraz efektywności pracy w warunkach rosnącej 

konkurencji i globalizacji. Problemy gospodarki w skali makro przekładają się na sytuację 

zatrudnionych, ich bezpieczeństwo socjalne i warunki, w jakich świadczona jest praca. Państwowa 

Inspekcja Pracy, stojąc na straży przestrzegania praw pracowniczych, podejmuje działania 

zmierzające do zapewnienia gwarancji uprawnień osób świadczących pracę, wynikających 

z obowiązujących przepisów.  

W 2014 r. w obszarze prawnej ochrony pracy kontynuowano działalność kontrolną w ramach 

realizacji tematów długofalowych (zaplanowanych na lata 2013 – 2015) i rocznych. Jako jedno 

z istotniejszych zadań, będących odpowiedzią na występujące wciąż nieprawidłowości w obszarze 

zatrudniania pracowników były kontrole zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy. Korzystając z możliwości wnoszenia powództw o ustalenie 

stosunku pracy, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy skierowali do sądów pracy 

w roku sprawozdawczym 18 pozwów przeciwko dziesięciu pracodawcom. Pomimo funkcjonowania na 

przestrzeni wielu lat instytucji powództw o legalizację zatrudnienia, w dalszym ciągu skuteczniejszym 

środkiem prawnym pozostają wystąpienia o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydawane na 

podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Z analizy efektów kontrolnych wynika, że wytaczanie 

powództw przez inspektorów pracy spełnia raczej rolę subsydiarną, gdyż spektakularne efekty 

uzyskuje się przede wszystkim w wyniku poleceń wydawanych w czasie kontroli oraz ujętych 

w wystąpieniach, o czym świadczy 100% realizacji poleceń wobec 130 pracowników i 63% realizacji 

wystąpień wobec 764 pracowników.  

W ramach zadań długofalowych kontynuowano w 2014 r. kontrole w zakresie czasu pracy, 

w zakładach różnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w tym zatrudniania 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wyniki kontroli skłaniają do wniosku, że w dalszym ciągu 

niezadowalający jest stan przestrzegania uprawnień pracowniczych zatrudnienia w ramach 

ustawowych norm czasu pracy, z zachowaniem prawa do odpoczynku. Niepokojącym zjawiskiem są 

nieprawidłowości stwierdzane w urzędach miast i gmin oraz jednostkach im podległych, 

gdzie w 3 przypadkach zastosowano sankcje za wykroczenia w zakresie przestrzegania przepisów 

o czasie pracy.  

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy należy zauważyć, że pomimo obowiązywania przepisów o czasie pracy w obecnym kształcie od 

11 lat, nadal skala nieprawidłowości w tym zakresie jest znaczna. Pracodawcy tłumaczą swoje 

uchybienia nieznajomością przepisów i niewiedzą, jednak wydaje się, że faktyczna przyczyna ma tło 

ekonomiczne. Niepokojące zjawisko nieewidencjonowania czasu pracy bądź nierzetelnego wypełniania 

obowiązku ewidencji może wiązać się bowiem z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom 

należnego dodatkowego wynagrodzenia, w szczególności za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że naruszenie przepisów o czasie pracy w postaci zatrudniania 

w wymiarze znacznie przekraczającym normy dobowe i tygodniowe, nieudzielanie odpowiedniej ilości 

dni wolnych od pracy czy niezapewnienie odpoczynku dobowego oraz tygodniowego niesie za sobą 

w dalszej perspektywie zmęczenie, co ostatecznie stanowi istotny czynnik obciążenia zawodowego 

i ryzyka wypadków przy pracy oraz chorób związanych z pracą.  

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy ujawniły znaczną skalę nieprawidłowości 

w zakresie zapewniania pracownikom dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego 

tygodnia pracy. Na 1 086 skontrolowanych pracowników w kontrolowanych zakładach nie udzielono 

210 pracownikom 1 125 dni wolnych od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Z doświadczenia 

praktycznego inspektorów pracy wynika, że w części przypadków, niekiedy niemożliwych do 

wykazania, w zamian za pracę ponadnormatywną pracownicy godzą się na otrzymywanie 

dodatkowych świadczeń pieniężnych z pominięciem systemu księgowego, najczęściej z obawy przed 

utratą pracy, bądź też w związku z ciążącymi na ich dochodach zajęciami komorniczymi. Istotnym  
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uchybieniem stwierdzanym przez inspektorów, a mającym wpływ na ocenę rzetelności prowadzonej 

ewidencji czasu pracy, było dokonywanie poprawek na kartach pracy, co uniemożliwiało ustalenie, 

jakie zapisy w ewidencji są poprawne.  

Kontrolujący napotykali też na problem braku rozkładów czasu pracy po zakończonych 

okresach rozliczeniowych dla pracowników, ponieważ ustawodawca nie nakazał obowiązku ich 

przechowywania ani nie wskazał okresu, przez jaki powinny być one gromadzone. Stwierdzone 

w czasie kontroli przypadki niezapewnienia należnego odpoczynku dobowego były wynikiem zmian 

w rozkładach czasu pracy, wynikających z nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, pracą 

w godzinach nadliczbowych, a także nieprawidłowym ustaleniem rozkładu czasu pracy. W przypadku 

stwierdzonych naruszeń prawa dotyczących niezapewnienia pracownikom odpoczynku tygodniowego 

najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe planowanie rozkładu czasu pracy i konieczność wykonywania 

pracy w godzinach nadliczbowych oraz braki kadrowe. Dotyczy to przede wszystkim pracodawców 

prowadzących działalność w zakresie gastronomii oraz produkcji. Jak wynika z powyższych uwag, 

w dalszym ciągu powszechnym zjawiskiem stwierdzanym w toku kontroli jest nierzetelność 

dokumentacji pracowniczej w zakresie ewidencji czasu pracy, co ma wpływ na prawidłowość obliczania 

wynagrodzenia za pracę oraz nieprawidłowa organizacja pracy, skutkująca naruszeniem norm czasu 

pracy i prawa do odpoczynku.  

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy w sektorze bankowym wykazały stosunkowo 

niewielki stopień naruszeń. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy, jednak taki stan rzeczy wynikał raczej z błędnej interpretacji przepisów aniżeli próby ich 

ominięcia.  

W ramach „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców” realizowanej w cyklu planu dwuletniego na lata 

2013 – 2014 podejmowano kontrole w sektorze transportu drogowego, w celu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach oraz poprawy warunków socjalnych kierowców.  

Z przeprowadzonych w 2014 r. kontroli wynika, że zmiany przepisów funkcjonujące od 2012 r., 

przenoszące odpowiedzialność za naruszenia również na kierowców, spowodowały większą dbałość 

tej grupy zawodowej o przestrzeganie norm prowadzenia pojazdu. Na coraz lepszą sytuację 

w zakresie naruszeń w pracy kierowców mają wpływ firmy zewnętrzne, które obsługują coraz większą 

ilość małych i średnich firm transportowych. Dodatkowo utrzymująca się trudna sytuacja ekonomiczna 

i konkurencja na rynku transportowym wymusza na przedsiębiorcach dbałość o organizację czasu 

pracy kierowcy, ponieważ kary nakładane za naruszenia są często bardzo istotnym elementem 

kosztów prowadzenia działalności transportowej. Większość firm transportowych zauważyła już fakt, 

że prowadzenie działalności bez respektowania prawa kosztuje zbyt wiele. Ponadto ciągłe, rażące 

naruszanie przepisów, może się skończyć utratą dobrej reputacji, a w konsekwencji utratą licencji. 

Nadal jednak istniej niewielka liczba firm transportowych, które prowadząc działalność, np. jako mała 

firma rodzinna, nie posiadają wymaganej wiedzy, aby prawidłowo organizować czas pracy kierowców. 

W ramach działalności kontrolnej zintensyfikowano także kontrole w placówkach handlowych. 

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje, że w dalszym ciągu zasadne jest prowadzenie 

kontroli w tej grupie pracodawców, zwłaszcza w powstających mniejszych placówkach handlowych, 

zatrudniających niewielką liczbę pracowników. Uzyskane efekty w postaci realizacji wydanych 

wystąpień z pewnością przyczynią się do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków 

wykonywania pracy. Porównanie ilości wykroczeń w placówkach kontrolowanych po raz kolejny, 

w stosunku do kontrolowanych po raz pierwszy, pozwala na stwierdzenie zasadności i efektywności 

prowadzonych kontroli. 

Nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy na ogół skutkowały brakiem lub 

obniżaniem należnego wynagrodzenia za pracę. Od kilku lat obserwuje się niepokojące zjawisko 

pozbawiania pracowników źródła utrzymania się i przerzucania na załogę ryzyka prowadzonej 

działalności gospodarczej. W ramach zadań rocznych w dalszym ciągu koncentrowano się na 

problematyce egzekwowania praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 

ze stosunku pracy. Do naruszeń w zakresie niewypłacania wynagrodzenia za pracę dochodziło 

najczęściej w podmiotach średnich i małych, gdzie wydano najwięcej środków prawnych: 37,47% 

decyzji skierowano do podmiotów małych zatrudniających do 9 pracowników i 40,81% decyzji do 

pracodawców średnich - od 10 do 49 zatrudnionych. Wystąpienie o naliczenie wynagrodzeń 
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i świadczeń oraz terminową ich wypłatę adresowano w przypadku 41,44% do pracodawców małych 

i w 34,75% do pracodawców średnich. Zdecydowana większość, to jest prawie 30% decyzji, wydanych 

została wobec pracodawców prowadzących działalność w przemyśle.  

Na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego pozostaje kwota niewypłaconych 

wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, objętych decyzjami inspektorów pracy. W  roku 

sprawozdawczym w stosunku do 130 pracodawców, u których stwierdzono naruszenie przepisów 

prawa pracy dotyczących wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą 

inspektorzy pracy wydali decyzje wypłaty należnych świadczeń opatrzone rygorem natychmiastowej 

wykonalności na łączną kwotę 7 058 231,60 zł, dotyczące 5 221 pracowników. Świadczy to o braku 

braku poprawy sytuacji w zakresie respektowania podstawowych praw pracowniczych oraz kondycji 

przedsiębiorstw.  

Działalność kontrolno-nadzorcza w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy koncentrowała się , tak jak w poprzednich latach , na sektorach gospodarki i zakładach, 

w których ryzyko utraty zdrowia lub życia jest znaczące. 

W ramach wykonywanych zadań podejmowano kontrole mające na celu zapobieganie 

i ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy, a szczególnie wnikliwie badano okoliczności i przyczyny 

wypadków przy pracy oraz stosowanie środków i wniosków profilaktycznych.  

Inspektorzy pracy w 2014 r. zbadali okoliczności i przyczyny 119  wypadków, w których życie 

straciło 19 zatrudnionych, 45 poszkodowanych doznało ciężkich, a 73 lżejszych obrażeń ciała. 

Do wypadków ze skutkiem śmiertelnym najczęściej dochodziło w przemyśle oraz w budownictwie.  

Celem analizy wypadkowej  jest, oprócz ustalenia sprawców zdarzenia, wprowadzenie rozwiązań, 

które zapobiegną podobnym wypadkom w przyszłości. Właściwa profilaktyka wypadkowa zależy od 

rzetelnego ustalenia przyczyn wypadków. W tym roku wśród przyczyn wypadków dominowały 

przyczyny organizacyjne (48,9%) i  ludzkie (35,9%). Przyczyny techniczne związane z wadami 

konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi stanowiły 15,2%. 

W zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, w tym wypadki o cechach 

powtarzalnych, prowadzone są długofalowe działania kontrolne. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych 

powinno nastąpić w tych zakładach w wyniku wdrażania elementów zarządzania bezpieczeństwem. 

Główne zagadnienia, w których oczekiwana jest poprawa to wyeliminowanie uchybień dotyczących 

dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków 

z uwzględnieniem wszystkich okoliczności oraz ustalania przyczyn i środków profilaktycznych 

adekwatnych do stanu faktycznego, a przede wszystkim spójność stosowanych środków 

profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego ze środkami wynikającymi z postępowań 

powypadkowych. W zakładach kontrolowanych dwukrotnie nie osiągnięto zadowalającego poziomu 

przestrzegania przepisów w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności badanych wypadków przy 

pracy, gdyż wciąż zdarzają się wypadki powtarzalne, których można byłoby uniknąć przy zastosowaniu 

adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych. 

W 2014 r. kontynuowane były działania nadzorczo – kontrolne w trzech zakładach 

wytypowanych  ze względu na wysoką skalę zagrożeń zawodowych, w których odnotowano dużą 

liczbę wypadków przy pracy.  Wzmożony nadzór nad tymi zakładami zaplanowano na lata 2013 – 

2015, w których to pracodawcy powinni podjąć działania korygujące i zapobiegawcze zmierzające do 

poprawy bezpieczeństwa zatrudnionych.  

Tylko w jednym przypadku zauważono, że pracodawca stopniowo i konsekwentnie 

modernizuje park maszynowy eliminując stare obrabiarki, a w ich miejsce instalując  nowoczesne 

maszyny. Działania te poprawiają warunki pracy pracowników, zmniejszyła się liczba osób narażonych 

na hałas, ale zmniejszeniu uległa też ogólna liczba zatrudnionych w tym zakładzie. W przypadku firmy 

budowlanej objętej wzmożonym nadzorem nastąpiła utrata płynności finansowej  i w efekcie zwolnienie  

całej załogi. W przedsiębiorstwie pozostało dwóch pracowników, którzy zajmują się likwidacją zakładu 

pracy i sprzedażą pozostałego majątku. Podsumowanie efektów w zakresie poprawy warunków pracy 

i obniżenia poziomu ryzyka zawodowego w kontrolowanych zakładach nastąpi w 2015 r.  

Jak co roku prowadzono kompleksowy nadzór w sektorze budownictwa, gdzie zgodnie 

z przyjętymi założeniami przeprowadzono łącznie ponad 460 kontroli. Najczęściej powtarzające się 

nieprawidłowości dotyczyły organizacji prac na wysokości – brak środków ochrony zbiorowej 
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stwierdzono na co drugiej budowie, a brak zabezpieczenia pracowników stwierdzono w co trzeciej 

kontroli.  

W 2014 r. inspektorzy pracy wnioskowali do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% 

w stosunku do 11 pracodawców, u których w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące 

naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeważająca liczba tych pracodawców (82%) 

należała do branży budowlanej.  

 Poprawę sytuacji w budownictwie, a  w szczególności inicjowanie i formułowanie wniosków 

w sprawach ochrony pracy w budownictwie oraz organizowanie współpracy zainteresowanych tą 

problematyką organów, instytucji, stowarzyszeń ma na celu działająca przy Okręgowym Inspektorze 

Pracy w Bydgoszczy Kujawsko - Pomorska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W skład 

Rady wchodzą partnerzy społeczni i przedstawiciele urzędów współpracujących z Państwową 

Inspekcją Pracy.  

Z inicjatywy członków Rady, w oparciu o doświadczenia działającej przy Głównym Inspektorze 

Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, określono zasady  współpracy największych 

firm budowlanych działających na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, które zawarto 

w „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”. Deklaracja została 

podpisana w maju 2014 r. przez 8 firm branży budowlanej, które zapewniają wysokie standardy 

bezpieczeństwa pracy na realizowanych budowach.  

Kolejnym przedsięwzięciem zmierzającym do poprawy warunków pracy w budownictwie był 

List popierający, jaki Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Porażyńska wystosowała do 

przedstawicieli pracodawców i pracobiorców, dla działań zapoczątkowanych przez Związek Zawodowy 

Budowlani w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej dla robót budowlano - montażowych 

w budownictwie.  

W 2014 r. kontynuowano działania prewencyjno – kontrolne w wybranych zakładach, w których 

istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kontrole  prowadzono przy 

współdziałaniu z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska na 

zasadach określonych w „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym” z dnia 17 października 

2013 r. Wspólne kontrole prowadzone przez trzy organa kontroli państwowej w zakładzie azotowym 

wykazały, że taki sposób prowadzenia kontroli pozytywnie przyjmowany jest zarówno przez stronę 

kontrolującą jak i kontrolowaną, głównie z uwagi na skrócenie łącznego czasu działań kontrolnych 

z uwagi na możliwość prowadzenia w tym samym czasie przez wymienione organa kontroli wspólnych 

oględzin instalacji i miejsc pracy umożliwiającą wymianę spostrzeżeń przez kontrolujących i wymianę 

informacji na temat identyfikowanych zagrożeń, rozwiązań technicznych i technologicznych. Wobec 

czego wspólne kontrole winny być kontynuowane i obejmować kolejne instalacje technologiczne 

przedsiębiorstw, które przystąpiły do realizacji przedmiotowego porozumienia.  

Inicjatywa wspólnych działań trzech wymienionych inspekcji w zakładach branży paliwowej 

wynika z podpisanej w listopadzie 2011 r. „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym 

i gazowym”. Analogicznie działania kontrolne poprzedzone były samokontrolą realizowaną przez 

pracodawców w oparciu o listy kontrolne co w istotny sposób wpłynęło na ograniczenie liczby naruszeń 

prawa. Kontrola wykazała, że w wyniku sukcesywnie prowadzonych przez wiele lat przemyślanych 

działań kierownictwa kontrolowanej spółki paliwowej zmierzających do podnoszenia poziomu 

bezpieczeństwa procesowego instalacji technologicznej magazynu gazu wraz ze stanowiskami 

załadowczo-rozładowczymi gazu płynnego do cystern drogowych (a wcześniej także i kolejowych) 

inspirowanych także działaniami organów kontroli państwowej – uzyskano wysoki poziom 

zabezpieczeń przed możliwością zaistnienia poważnych awarii przemysłowych. 

Kontrole w zakresie legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców 

wykazały nieprawidłowości we wszystkich badanych obszarach. Podsumowując realizację kontroli 

w 2014 r. należy stwierdzić, że zakres negatywnych zjawisk dotyczących nielegalnego zatrudnienia 

jest niezmienny od początku transformacji na rynku pracy. Wciąż częstym zjawiskiem jest zatrudnianie 

bez zawarcia umowy o pracę na piśmie oraz bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. W 2014 r. 

skoncentrowano się na kontrolach w branżach, szczególnie narażonych na wystąpienie niepożądanych 

zjawisk w zakresie zatrudniania pracowników. Do kontroli wytypowano zakłady zajmujące się handlem 
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i naprawami (490 kontroli, tj. 31%), przetwórstwem przemysłowym (356 kontroli, tj. 22,5%), 

budownictwem (266 kontroli, tj. 16,8%).Kontrole realizowano w dużej mierze w związku 

z wpływającymi skargami czy wnioskami o podjęcie czynności kontrolnych. Były to w większości 

zakłady małe zatrudniające do 9 pracowników. 

Inspektorzy zauważają niepokojące zjawisko jakim jest zawieranie umów na część 

etatu, choć w rzeczywistości pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy poza oficjalną 

ewidencją. Od wynagrodzenia za pracę w ramach takiej umowy pracodawca odprowadza składki ZUS 

i zaliczki na podatek dochodowy wyłącznie od kwoty wynagrodzenia wskazanej w treści umowy.  

Wciąż wysoka jest liczba przypadków niepowiadomienia przez bezrobotnych właściwego 

powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił 20% wzrost liczby bezrobotnych, którzy  

podjęli zatrudnienie bez powiadomienia o tym fakcie właściwego PUP.  

Kontrolami objęto zagadnienia związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, 

ich legalnym prawem pobytu na terenie RP, zezwoleniami na pracę, rejestracją oświadczeń 

w Powiatowych Urzędach Pracy. Kontrolowano również zagadnienia dotyczące stosunku pracy, 

zgodności zastosowania umowy cywilno - prawnej z warunkami świadczenia pracy, zgłaszania 

cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego. Ponadto badano kwestie opłacania składek na 

Fundusz Pracy oraz zapewnienia cudzoziemcom bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy. 

Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości o różnym charakterze odnotowano w 40% 

kontrolowanych podmiotów. Najwięcej naruszeń ujawniono w branżach: handel i naprawy, 

przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. W  2014 r. odnotowano 

więcej przypadków naruszeń przepisów wynikających z obowiązków określonych w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wobec cudzoziemców, w szczególności zatrudniania na innych 

warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. Zdecydowana większość ujawnionych 

nieprawidłowości dotyczyła pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz od 10 do 49. 

Naruszenia o różnym ciężarze gatunkowym odnotowano w co trzecim kontrolowanym  podmiocie. 

 Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy oraz porozumienia 

zawarte przez Głównego Inspektora Pracy podejmowano współpracę z organami publicznymi, których 

kompetencje obejmują legalność zatrudnienia. Zakres tej współpracy z ZUS dotyczy m.in. objęcia 

ubezpieczeniem społecznym osób, które świadczyły pracę na podstawie umów o dzieło 

(niepodlegających obowiązkowi odprowadzenia składek ZUS) , w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Pozytywnie ocenić należy współpracę z powiatowymi urzędami pracy, zwłaszcza 

w zakresie wzajemnego informowania o nieprawidłowościach i prowadzenie kontroli na wniosek PUP, 

weryfikowania danych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotów kontrolowanych pod katem 

dopełnienia obowiązku powiadomienia o podjęciu zatrudnienia. Na podkreślenie zasługuje bardzo 

dobra współpraca ze Strażą Graniczną, zarówno w zakresie wspólnych kontroli 

(w 2014 r. przeprowadzono 4 wspólne kontrole), jak i wzajemnego informowania się o wynikach 

podejmowanych działań. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że Straż Graniczna dysponuje 

podobnymi kompetencjami w kwestii kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców jak Państwowa 

Inspekcja Pracy i wydaje się być instytucją , która mogłaby przejąć wiodącą rolę w tym zakresie. 

 Równolegle z działalnością kontrolną Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla konieczność 

oddziaływania prewencyjnego, w celu promowania kultury bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. 

Podkreślenia wymaga, że aktywna współpraca i wsparcie pracodawców w działaniach na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa pracy wywołuje trwałą zmianę postaw samych pracujących. Biorąc pod 

uwagę statystyki wypadkowe, wskazujące, iż ponad 40% ofiar wypadków ciężkich i śmiertelnych to 

młodzi ludzie o stażu pracy krótszym niż rok, szczególny akcent przypada na propagowanie kultury 

pracy wśród uczniów, przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. Program „Kultura 

bezpieczeństwa” jest przykładem zachęty adresowanej do najmłodszych, kształcących się w zawodach 

obarczonych najwyższym ryzykiem dla zdrowia i życia. Budowanie świadomości zagrożeń, 

kształtowanie prawidłowych postaw, propagowanie wiedzy w zakresie prawa pracy pozwala mieć 

nadzieję, że dla przyszłych pokoleń ochrona własnego zdrowia będzie nawykiem i standardem, 

a dewiza, że zdrowie jest najważniejsze nie pozostanie pustym hasłem.  

 



 

 

244 | S t r o n a  

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP BYDGOSZCZ W 2014 ROKU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XI.  

ZAŁĄCZNIKI 



 

 

Załącznik nr  1 

 

USTAWY OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJA ORGANÓW PIP 

 

Lp. Tytuł aktu Miejsce opublikowania 

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm. 

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze 
zm. 

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2014 r., poz. 101 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm. 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia 

Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm. 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm. 

7. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm. 

8. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. Nr 237, poz. 1656 ze zm. 

9. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych Dz. U. z 2012 r., poz. 1146 

10. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów 
gospodarczych i spółce europejskiej Dz. U. Nr 62, poz. 551 ze zm. 

11. Ustawa z dnia 17 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Dz. U. Nr 79, poz. 550 ze zm. 

12. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze 
zm. 

13. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców (obowiązywała do 31 grudnia 2011 r.) 

Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm. 

14. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego Dz. U. z 2012 r., poz. 1329 ze zm. 

15. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych 

Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 ze 
zm. 

16. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej Dz. U. z 2012 r., poz. 406 

17. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm. 

18. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych Dz. U. Nr 61, poz. 258 ze zm. 

19. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe Dz. U. z 2012 r., poz. 264 ze zm. 

20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. 

21. Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 ze 
zm. 

22. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm. 

23. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 

Dz. U. Nr 149, poz. 1076 ze zm. 
 

24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 
zm. 

25. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz. U. Nr 55, poz. 236 ze zm. 

26. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Dz. U. Nr 35, poz. 163 ze zm. 

27. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej Dz. U. Nr 149, poz. 1077 ze zm. 

28. 
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach Dz. U. Nr 63, poz. 322 

29. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze 
zm. 

 
  



 

Lp. Tytuł aktu Miejsce opublikowania 

30. 
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, 
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku działania żywiołu 

Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm. 

31. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm. 

32. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 
ze zm. 

33. 
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce 
powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek Dz. U. Nr 86, poz. 525 

34. 
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 

35. Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych Dz. U. Nr 199, poz. 1936 ze zm. 

36. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych Dz. U. z 2012 r., poz. 592 ze zm. 

37. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm. 

38. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej 

Dz. U. Nr 230, poz. 1507 

39. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2014 r., poz. 167 

40. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 

 

 
 
 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 

STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJ I PRACY W 2014 R. 

Wyszczególnienie 

OIP Bydgoszcz  
Liczba 

pracowników OIP 

Procent  ogółu 

zatrudnionych 

Ogółem: w tym  125 100 
pracownicy na kierowniczych stanowiskach poza 

głównymi księgowymi 
  

kierownicze stanowiska inspektorskie  

(OIP + Z-cy OIP) 
3 2,4 

nadinspektorzy pracy - kierownicy oddziałów 2 1,6 

pozostałe stanowiska inspektorskie 76 60,8 

stanowiska podinspektorskie 3 2,4 

pracownicy merytoryczni niewykonujący 

czynności kontrolnych 
17 13,6 

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania 

działalności inspektorów pracy 
6 4,8 

służby finansowe, w tym główni księgowi 4 3,2 

pracownicy administracyjni 12 9,6 

pracownicy obsługi 2 1,6 

 

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STA Ż PRACOWNIKÓW OIP 

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych 

WIEK 

do 30 lat 8 6,4 

31-40 lat 24 19,2 

41-50 lat 45 36,0 

51-60 lat 37 29,6 

powyżej 60 lat 11 8,8 

WYKSZTAŁCENIE 

WYŻSZE, w tym: 118 94,4 

prawnicze 25 20,0 

administracyjne 20 16,0 

techniczne 48 38,4 

inne specjalności 25 20,0 

POMATURALNE 2 1,6 

ŚREDNIE 3 2,4 

ZAWODOWE 2 1,6 

PODSTAWOWE 0 0 

STAŻ PRACY W PIP 

do 5 lat 27 21,6 

6-10 lat 29 23,2 

11-15 lat 10 8,0 

16-20 lat 34 27,2 

21-25 lat 15 12,0 

26-30 lat 7 5,6 

ponad 30 lat 3 2,4 

 



Załącznik 3a

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )
L I C Z B A 

decyzji

w tym:

   Wyszczególnienie

kontroli ogółem1 wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników do 

innych prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę świadczeń 

pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 4 470 19 185 420 151 545 419 0 3 033 14 238 1 057
1. Rolnictwo i leśnictwo 85 431 8 5 15 1 0 68 286 19

2. Górnictwo, wydobywanie 6 27 0 0 0 0 0 0 0

3. Przetwórstwo przemysł. 1 174 6 913 159 41 292 124 0 816 3 751 280

4. Wytwarzanie energii 25 92 0 0 0 0 0 14 66 2

5. Dostawa wody 88 569 3 5 3 3 0 66 342 17

6. Budownictwo 802 3 360 211 85 153 51 0 490 1 969 154

7. Handel i naprawy 1 123 4 889 20 8 40 71 0 779 3 764 305

8. Transport i gospod. mag. 204 466 4 0 2 31 0 148 905 57

9. Zakwaterow. i usługi gast. 145 433 1 0 2 7 0 104 521 37

10. Informacja i komunikacja 17 57 0 0 0 0 0 11 49 1

11. Finanse i ubezpieczenia 47 68 0 0 0 1 0 31 177 10

12. Obsługa rynku nieruchom. 43 112 4 4 1 1 0 23 110 7

13. Działalność profesjonalna 89 262 6 0 9 19 0 54 257 22

14. Usługi administrowania 192 328 3 1 16 68 0 140 508 57

15. Administracja publiczna 74 171 0 0 1 0 0 48 294 17

16. Edukacja 108 191 0 1 3 21 0 69 261 17

17. Opieka zdrowot i pom społ. 105 429 0 1 2 13 0 74 437 28

18. Kultura, rozrywka i rekr. 35 113 0 0 6 3 0 27 163 5

19. Pozostała działaln. usług. 108 274 1 0 0 5 0 71 378 22

20. Gospodarstwa domowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objaśnienia do kolumny 2: Objaśnienia do kolumn 4, 9, 10,12:
Ad.4   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę Ad kol.4 łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów

Ad 5  Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja n/podst. art.11 pkt 1,2,3,4,6,7 ustawy o PIP

Ad.7.   Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle Ad kol. 9  liczba decyzji wydanych przez okręgowego inspektora pracy

Ad.9.   Działalność związania z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi n/podst. art.11 pkt 5 ustawy o PIP

Ad.11.  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Ad kol.10 liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy

Ad.13.  Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna n/podst. art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Ad.14.  Działalność w zakresieadmonistrowania i działalność wspierająca Ad kol.12 liczba poleceń skierowanych przez inspektora pracy

Ad.15.  Administracja publicznai obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne n/podst. art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Ad.20.  Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Ad.21  Organizacje i zespoły eksterytorialne

wniosków 
w wystąpie-

niach

decyzji 
zaprzestania 
działalności

wystąpień3

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku

poleceń4



Załącznik 3b

       Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg wielkości zatrudnienia )

L I C Z B A 

decyzji

Wyszczególnienie w tym:

kontroli ogółem1 wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 

do innych prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym zakłady 
o zatrudnieniu: 4 470 19 185 420 151 545 419 0 3 033 14 238 1 057

1. 1 - 9 2 125 8 556 219 75 216 164 0 1 375 6 050 475

2.  10 - 49 1 510 7 248 151 55 229 167 0 1 061 5 301 373

3.  50 - 249 606 2 457 31 18 69 62 0 430 2 173 157

4. 250 i powyżej 229 924 19 3 31 26 0 167 714 52

Objaśnienia do kolumn 4, 9, 10,12:

1. łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,7  ustawy o PIP;

2. liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 ustawy o PIP;

3. liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4.liczba polecen  skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Źródło: dane PIP

wniosków 
w wystąpie-

niach

decyzji 
zaprzestania 

działalności2
wystąpień3 poleceń4



Załącznik 3c

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg form własności )

L I C Z B A 

decyzji

Wyszczególnienie w tym:

kontroli ogółem1 wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 4 470 19 185 420 151 545 419 0 3 033 14 238 1 057

1. Sektor publiczny1 345 1 217 6 6 16 8 0 235 1 256 74
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 73 296 2 0 4 4 0 41 194 6

2. samorządowa 256 856 4 5 11 4 0 183 990 64

3. mieszana 16 65 0 1 1 0 0 11 72 4

2. Sektor prywatny2 4 123 17 958 413 144 529 411 0 2 797 12 980 983
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 3 746 16 326 373 132 495 395 0 2 563 11 930 910

2. prywatna zagraniczna 168 733 24 3 12 0 0 102 397 26

3. prywatna mieszana 209 899 16 9 22 16 0 132 653 47

3.
Sektor mieszany 

zrównoważony 3 

4. Nieokreślona własność 2 10 1 1 0 0 0 1 2

Objaśnienia dot. kolumny 2:
1/ 

sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
2/

 sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
3/ 

sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Objaśnienia do kolumn 4, 9, 10,12:

1. łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,7  ustawy o PIP;

2. liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3. liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4.liczba polecen  skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Źródło: dane PIP 

decyzji 
zaprzestania 

działalności2
wystąpień3

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4



Załącznik 4a

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )
L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych
w tym:

   Wyszczególnienie
ogółem

objętych 
mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 4 224 2 769 543 912 911 191 539 32
1. Rolnictwo i leśnictwo 85 71 2 12 16 1 12 1

2. Górnictwo, wydobywanie 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 1 262 818 193 251 245 55 122 7

4. Wytwarzanie energii 11 5 4 2 2 4 1 1

5. Dostawa wody 56 25 12 19 11 2 14 0

6. Budownictwo 983 740 96 147 272 41 110 4

7. Handel i naprawy 894 548 103 243 167 43 143 12

8. Transport i gospod magazynowa 243 170 20 53 60 9 34 2

9. Zakwaterow. i usługi gast. 131 90 19 22 29 8 14 2

10. Informacja i komunikacja 19 7 0 12 3 0 3 0

11. Finanse i ubezpieczenia 31 18 0 13 7 0 8 0

12. Obsługa rynku nieruchomości 34 27 6 1 11 3 1 0

13. Działalność profesjonalna 76 38 17 21 12 5 7 0

14. Usługi administrowania 129 58 42 29 20 12 19 2

15. Administracja publiczna 44 22 0 22 9 0 13 0

16. Edukacja 52 25 10 17 12 2 9 0

17. Opieka zdrowot i pom społ. 81 49 18 14 12 5 7 0

18. Kultura, rozrywka i rekr. 16 5 0 11 3 0 7 0

19. Pozostała działalność usługowa 77 53 1 23 20 1 15 1

20. Gospodarstwa domowe 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialne 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0

Objaśnienia do kolumny 2:

Ad.4  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Ad 5  Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

Ad.7.  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

Ad.9.  Działalność związania z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Ad.11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Ad.13. Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

Ad.14. Działalność w zakresieadmonistrowania i działalność wspierająca

Ad.15. Administracja publicznai obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

Ad.20. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

Ad.21  Organizacje i zespoły eksterytorialne

          Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach



Załącznik 4b

       Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg wielkości zatrudnienia )

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

Wyszczególnienie w tym:

ogółem
objętych 

mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o 
zatrudnieniu:

4 224 2 769 545 912 911 193 539 32

1. 1 - 9 2 273 1 465 315 493 487 112 289 25

2.  10 - 49 1 258 846 148 264 281 56 156 5

3.  50 - 249 496 303 80 113 97 23 66 2

4. 250 i powyżej 197 155 2 42 46 2 28 0

Źródło: dane PIP

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach



Załącznik 4c

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg form własności )

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

Wyszczególnienie w tym:

ogółem
objętych 

mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 4 224 2 769 543 912 911 191 539 32

1. Sektor publiczny a 191 92 20 79 28 6 45 0
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 39 23 6 10 4 3 4 0

2. samorządowa 123 54 14 55 22 3 35 0

3. mieszana 29 15 0 14 2 0 6 0

2. Sektor prywatnyb 4 028 2 672 523 833 881 185 494 32
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 3 721 2 456 500 765 808 180 460 31

2. prywatna zagraniczna 121 99 1 21 30 1 12 1

3. prywatna mieszana 186 117 22 47 43 4 22 0

3.
Sektor mieszany 
zrównoważony c 

4. Nieokreślona własność 5 5 0 0 2 0 0 0

Objaśnienia dot. kolumny 2:
a/ 

sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
b/

 sektor prywatny  obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c/ 

sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: dane PIP 

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach


