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Szanowni Państwo! 

Mam przyjemność przedłożyć Państwu sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2015 

rok. Prezentowany dokument zawiera kompleksowe informacje na temat efektów działań kontrolnych i prewencyjnych 

podejmowanych przez inspekcję pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawia również ocenę stanu 

przestrzegania prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wnioski istotne dla poprawy 

praworządności w stosunkach pracy. 

Punktem wyjścia przy formułowaniu wspomnianych ocen i wniosków stała się wnikliwa analiza 4 343 kontroli 

przeprowadzonych u 3 381 pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których pracę świadczyło 216 987 pracowników. Wskutek 

stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali łącznie 17 307 decyzji, w tym 1 133 w zakresie likwidacji bezpośrednich zagrożeń 

życia lub zdrowia osób pracujących. Podczas działań kontrolnych badano również  przestrzeganie przepisów prawa pracy przy 

zatrudnianiu, w tym zawieraniu umów cywilnoprawnych. W 2015 roku zgodność zastosowania umowy cywilnoprawnej sprawdzono 

w trakcie 172 kontroli. W efekcie 432 umowy cywilnoprawne zostały przekształcone w umowy o pracę. Pracownicy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielili też 25 825 porad prawnych, z czego prawie 35 proc. dotyczyło stosunku pracy, 16 pro c. - 

wynagrodzenia a niecałe 10 proc. - czasu pracy. 

Równolegle z działaniami kontrolnymi prowadzone były różnorodne akcje promocyjne i prewencyjne, którymi objęto 

pracodawców, organizacje związkowe, pracowników i inne osoby świadczące pracę, rolników indywidualnych, uczniów i studentów. 

W celu popularyzacji wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w  pracy oraz przepisów dotyczących prawnej ochrony 

pracy, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy organizowali kampanie prewencyjne, konkursy oraz szkolenia, 

wśród których szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w ramach funkcjonującej drugi rok Kujawsko-Pomorskiej 

Akademii Społecznego Inspektora Pracy.  Fakt ten stanowi powód do satysfakcji, ponieważ świadczy o rosnącej potrzebie 

podnoszenia poziomu kultury technicznej i organizacyjnej, a także wymiany dobrych praktyk w celu kształtowania bezpieczeństwa 

środowiska pracy. Rok sprawozdawczy przyniósł też dalszy rozwój Porozumienia ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,  

do którego przyłączył się kolejny – dziewiąty już Sygnatariusz. Efektem pracy Porozumienia było podpisanie przez pracodawców 

deklaracji w sprawie stosowania na budowach środków ochrony indywidualnej. 

Pragnę złożyć szczególne podziękowania naszym partnerom instytucjonalnym za realizację zadań i udaną współpracę 

przy przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz ochrony pracy. Słowa podziękowania kieruję również do wszystkich pracodawców 

wdrażających ponadstandardowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, zmierzające do ograniczeń wypadkowych  

i poszanowania prawa pracy. 

Efektywna realizacja zadań w zakresie ochrony praw pracowniczych nie byłaby możliwa bez trudu, wysiłku i wielkiego 

zaangażowania pracowników OIP, w szczególności zaś inspektorów pracy, za co bardzo dziękuję.   

 

Małgorzata Porażyńska 

 Okręgowy Inspektor Pracy  
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Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej organem 

powołanym do przestrzegania i kontroli prawa pracy, w szczególności zaś przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W zakres obowiązków urzędu wchodzi również kontrola przepisów dotyczących 

legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Oprócz tego Inspekcja podejmuje działania 

prewencyjno-promocyjne ukierunkowane na zapobieganie i ograniczanie zagrożeń w środowisku 

pracy. 

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie o Państwowej 

Inspekcji Pracy, sprawuje Rada Ochrony Pracy. Państwową Inspekcją Pracy kieruje natomiast 

powoływany przez Marszałka Sejmu Główny Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. Okręgowi 

Inspektorzy Pracy stoją na czele okręgowych inspektoratów pracy oraz nadzorują działalność 

inspektorów pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy obejmuje swoim działaniem obszar 

województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie którego podlegają mu dwa oddziały – w Toruniu  

i we Włocławku.  

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontynuował realizację trzeciego etapu 

długofalowego planu w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnieniu, a zwłaszcza 

kwestie zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych. Oprócz kontroli związanych 

z badaniem skarg, w których poruszano problem umów cywilnoprawnych w warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy, podejmowane były także kontrole planowe w zakładach 

różnych branż. Działania kontrolne w obszarze prawnej ochrony pracy wspierano kampanią 

informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. W jej ramach OIP uczestniczył w licznych targach 

pracy oraz szkoleniach dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych.  

Kontynuowane były również kontrole prawidłowości zawierania i rozwiązywania terminowych 

umów o pracę.  

W ramach zadań długofalowych, podobnie jak w latach poprzednich, priorytetowym działaniem 

Inspekcji było zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i obniżenie poziomu narażenia pracowników 

na czynniki szkodliwe dla zdrowia. W tym celu zakłady o wysokiej skali zagrożeń zawodowych objęto 

programem wzmożonego nadzoru. Co więcej, przedsiębiorstwa, w których najczęściej dochodziło 

do  wypadków przy pracy, poddawane były kontroli a następnie rekontroli. W ten sposób inspektorzy 

oceniali skuteczność zarządzania ryzykiem wypadkowym w odniesieniu do prac, podczas których 

doszło do wypadku, prawidłowość ustalenia przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz spójność 

środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego ze środkami ustalonymi 

w postępowaniu powypadkowym. Zakłady takie typowano również do udziału w programie 

prewencyjnym „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”, ukierunkowanym na eliminowanie lub jak 

najdalej idące ograniczenie zagrożeń wypadkowych z wykorzystaniem elementów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. 

Krokami, jakie podejmowano w stosunku do zakładów, w których w 2015 r. doszło  

do wypadków przy pracy, były również warsztaty wypadkowe stanowiące własny program prewencyjny 

OIP w Bydgoszczy. W ubiegłym roku przeprowadzono cztery takie szkolenia i przeszkolono  

87 społecznych inspektorów pracy. Jak wskazała analiza ankiet badających poziom satysfakcji  

z udziału w warsztatach, istnieje potrzeba zwiększenia częstotliwości tego typu spotkań. Społeczni 

inspektorzy pracy podkreślali też w ankietach, że dużą zaletą warsztatów jest możliwość dyskusji  

i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach o wysokim 

poziomie zagrożeń zawodowych już po raz trzeci zorganizowano kampanię informacyjno-prewencyjną 

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Jej celem było upowszechnianie właściwych, pozytywnych 

zachowań zgodnych z przepisami prawa pracy oraz niwelowanie dotychczasowych praktyk w zakresie 

lekceważenia bhp. W ramach kampanii, oprócz szkoleń i warsztatów, OIP uczestniczył również 

w imprezach targowych, podczas których pracownicy Inspektoratu udzielali fachowych porad 

uczestnikom wydarzeń. Zainicjowane zostały też działania własne, jak ciesząca się dużym 

zainteresowaniem konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. 

Równolegle do zadań długofalowych realizowane były również zadania roczne i stałe 

uwzględnione w Programie Działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 r. W ich obrębie znalazły się 

działania dotyczące obszarów ochrony pracy w zakresie egzekwowania praw pracowniczych do wypłat 

wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy czy egzekwowania przestrzegania przepisów 
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prawa wobec pracowników tymczasowych. Ponadto inspektorzy kontrolowali przestrzeganie przepisów 

dotyczących przerw, czasu odpoczynku i czasu pracy kierowców, przestrzeganie prawa pracy, w tym 

bhp w podmiotach leczniczych, oceniali też przestrzeganie prawa pracy w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej i w gospodarstwach ogrodniczych.  

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2015 r. prowadzone były intensywne działania 

kontrolne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom pracującym 

na terenach budów. Z inicjatywy członków Kujawsko-Pomorskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie, 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” Porozumienie w dniu 22 maja 

2014 r. podpisało osiem podmiotów, a ponieważ ma ono charakter otwarty rok później lista 

sygnatariuszy Porozumienia powiększyła się o kolejny podmiot. W ramach deklaracji, firmy 

zobowiązały się nie tylko do podejmowania inicjatyw zmierzających do obniżenia wypadków przy 

pracy, lecz także do wymiany dobrych praktyk, ujednolicenia zagadnień bezpieczeństwa pracy,  

a przede wszystkim – do wspólnego oddziaływania na podwykonawców średnich i drobnych firm 

budowlanych. 

W ramach Porozumienia sygnatariusze powołali grupę roboczą, która zaproponowała główne 

obszary, jakie będą przedmiotem zainteresowania i działania Porozumienia. Jeden z nich  

to zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich osób wykonujących pracę na budowie. 

Pozostałe obszary działań zaplanowane przez grupę na kolejne posiedzenia to: wspólne procedury 

weryfikacji dokumentów, wspólny plan BIOZ i IBWR, wspólne standardy pracy na wysokościach oraz 

standardy pracy w wykopach.  

W ramach ubiegłorocznych działań kontrolowano także m.in. warunki pracy w nowo 

powstałych zakładach, przedsiębiorstwach branży paliwowej czy wybranych zakładach azotowych. 

Inspektorzy sprawdzali też przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

usług leśnych. Przeprowadzone tam audyty kontrolne wykazały znaczne uchybienia w zakresie oceny 

ryzyka zawodowego, programów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

sporządzania umów o pracę. Ostatecznie jednak 60 proc. wydanych środków prawnych zostało 

wykonanych, a efektem jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych 

z pozyskiwaniem i zrywką drewna oraz uzupełnienie i opracowanie programów szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Bardzo ważny aspekt działań OIP w Bydgoszczy stanowi promocja i prewencja wypadkowa. 

Okazuje się bowiem, że inspekcja pracy wciąż kojarzona jest głównie z kontrolami i mandatami, 

zdecydowanie rzadziej natomiast z działaniami edukacyjnymi i zapobiegawczymi. Dążąc do zmiany 

tych przekonań i uświadomienia społeczeństwu wagi prewencji wypadkowej, Inspektorat organizował 

liczne konkursy i szkolenia. Szczególnie ważny był dla nas program edukacyjny „Kultura 

bezpieczeństwa”, dzięki któremu z promocją zasad bezpiecznej pracy docierano do młodzieży. Po raz 

kolejny prowadzone były też zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne skierowane do rolników. 

Nadrzędny cel realizowany podczas kampanii „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie 

rolnym” stanowiły przedsięwzięcia szkoleniowo – edukacyjne, skierowane zarówno do dorosłych 

rolników, jaki i do dzieci oraz młodzieży zamieszkującej lub przebywającej na terenach wiejskich. 

Inspektorzy pracy wraz z pracownikami Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej uczestniczyli 

w licznych targach pracy, podczas których udzielano porad prawnych i rozpowszechniano wiedzę 

na temat kultury bezpieczeństwa pracy.  

W realizacji zadań ustawowych nie bez znaczenia pozostaje współdziałanie  

na rzecz ochrony zatrudnionych. Jest ono możliwe dzięki porozumieniom zawartym m.in.  

z Prokuraturą, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru 

Technicznego, Urzędami Pracy, Urzędem Transportu Kolejowego czy Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, a przede wszystkim z partnerami społecznymi.   
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wg stanu na dzień 31.12.2015 r., 

zatrudnionych było 124 pracowników tj. 121,75 etatów, w tym: 

 78 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 2 pracowników – kandydatów na podinspektorów pracy, 

 15 pracowników merytorycznych, 

 6 pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy, 

 20 pracowników księgowości, administracji i obsługi. 

 

W zależności od wykonywanych zadań, osoby zatrudnione w Inspektoracie, stosownie 

do podziału wynikającego z Regulaminu Organizacyjnego OIP w Bydgoszczy, wchodzą w skład sekcji 

i zespołów.  

W 2015 r. pracownicy uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych, w tym sympozjach  

i seminariach krajowych oraz międzynarodowych. Brali też udział w konferencjach m.in. „Budownictwo. 

Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być niebezpieczne”, „Czynniki ryzyka 

psychospołecznego w miejscu pracy” czy „Wymagania bezpieczeństwa maszyn. Nowoczesne 

technologie a wypadki przy pracy” w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich Innowacje 

Technologie Maszyn ITM. 

Ponadto byli również uczestnikami seminarium naukowo-technicznego pn. „Bezpieczeństwo 

techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – EpsilonX 2015”, organizowanego przez 

Główny Instytut Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” w Katowicach oraz seminarium  

pt. „Modelowy program profilaktyki kontaktowych chorób skóry i urazów rąk dla zakładów przemysłu 

meblowego. Zastosowanie modeli bezpomiarowych do oceny narażenia zawodowego na rakotwórcze 

substancje chemiczne” zorganizowanego przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych  

i Biologicznych, CIOP-PIB w Warszawie. Pracownicy zostali także zaproszeni do udziału w polsko-

holenderskim seminarium „Kontrola legalności zatrudnienia oraz delegowania pracowników”, które 

zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Inspekcją Spraw Społecznych  

i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów oraz Ambasadą Królestwa Niderlandów. 

W ubiegłym roku odbyły się także szkolenia merytoryczne dla Wojewódzkiego Zespołu  

Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, w których, z uwagi na swoje członkostwo w Zespole, 

uczestniczył jeden z nadinspektorów pracy OIP w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie było realizowane  

w ramach projektu Improved national cooperation struktures to prevent trafficking in human beings, 

finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Za organizację odpowiadało Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych. 

Pracownicy doskonalili swoją wiedzę również podczas szkoleń zewnętrznych, o które 

wnioskowali – m.in. „Pozacenowe kryteria ofert – możliwości, obowiązki praktyka oraz wyniki kontroli”, 

„Obowiązkowe sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2014. Dokumentowanie 

zamówień do progu stosowania ustawy PZP po zmianach. Planowanie zamówień na rok 2015”, 

„Obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o bateriach  

i akumulatorach” i „Interaktywny Płatnik Plus”. 

Kadra OIP brała też udział w szkoleniach w ramach zawartych przez GIP umów na rozbudowę 

sieci informatycznych oraz w szkoleniach centralnych uwzględniających potrzeby zarówno kadry 

zarządzającej, inspektorów pracy, jak i pracowników merytorycznych organizowanych przez Ośrodek 

Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.  

Zdobyta podczas wyżej wymienionych spotkań wiedza przekazywana była pozostałym 

pracownikom w trakcie szkoleń wewnętrznych, zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy.  

W ramach realizacji programu „Zintegrowany System Zarządzania Konfliktem”, wśród 

pracowników OIP w Bydgoszczy szczegółowo omówiony został temat „Stres w miejscu pracy i inne 

czynniki psychospołeczne związane z pracą”. Szkolenie z tego zakresu przeprowadziła psycholog,  

a całość zakończono spotkaniem podsumowującym i przekazaniem pracownikom wniosków oraz 

wskazówek związanych z komunikacją i poprawą stosunków interpersonalnych. 
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Opis 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba inspektorów 80 78 78 78 75 

Liczba przeprowadzonych kontroli 4 844 4 854 4 890 4 470 4 343 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 683 3 680 3 596 3 370 3 381 

Liczba pracowników w kontrolowanych 

podmiotach 
184 447 193 755 242 311 182 686 216 987 

- kobiet 73 188 83 587 120 070 74 779 74 575 

- młodocianych  1 557 1 616 1 760 1 165 1 228 

Liczba wydanych decyzji ogółem 15 358 18 551 18 040 19 185 17 307 

Liczba decyzji na piśmie 9 199 10 951 13 766 10 704 9 235 

Liczba decyzji wstrzymania prac 433 439 481 420 380 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn 
480 524 609 545 571 

Liczba decyzji skierowania do innych prac  211 214 184 151 160 

L. prac. skierowanych do innych prac 486 445 366 254 333 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty 

należnych świadczeń 
368 308 418 419 314 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł.) 5,190 5,582 7,150 7,058 6,552 

Liczba poleceń 175 648 773 1 057 1 113 

Liczba wystąpień 3 040 3 182 3 220 3 033 2 950 

Liczba wniosków 15 257 16 147 15 022 14 238 13 475 

 dotyczących stosunku pracy 4 415 4 642 4 832 4 938 4 476 

 dotyczących czasu pracy 2 023 2 286 2 164 2 162 2 135 

 dotyczących świadczeń i wynagrodzeń  1 522 1 812 1 666 1 402 1 240 

 dotyczących przygotowania do pracy  1 911 2 303 1 882 1 428 1 461 

 dotyczących innych zagadnień bhp 3 039 2 815 3 016 2 340 2 765 

 dotyczących urlopów 479 289 376 430 407 

Liczba mandatów karnych 841 888 887 911 831 

Liczba wykroczeń  2 540 2 660 2 732 2 769 2 501 

Kwota nałożonych grzywien w mandatach  

(w mln zł.) 
1,030 1,053 1,065 1,085 0,985 

Liczba wniosków do sądu 171 196 201 191 167 

Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 560 638 572 543 474 
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1.Kontrole 
 

W 2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

4 343 kontrole w 3 381 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 216 987 

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

niecałe 15% w podmiotach o zatrudnieniu do 249 pracowników, a 5,6% w dużych zakładach, gdzie 

pracuje 250 i więcej zatrudnionych. 

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

ubiegłym, co czwarta kontrola prowadzona była w zakładach przetwórstwa przemysłowego, a co piąta 

- w zakładach zajmujących się handlem i naprawami. Około 700 kontroli przeprowadzono  

w budownictwie, co stanowi 15,9% ogólnej liczby kontroli prowadzonych w 2015 r. 

 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielkości zatrudnienia) 

 
 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż) 

 
  

43,0% 

34,1% 

16,2% 

6,7% 250 pracowników i powyżej

50-249 pracowników

10-49 pracowników

1-9 pracowników

27,22% 

21,64% 
16,05% 

4,19% 

5,04% 
2,79% 

2,23% 

2,72% 

2,46% 

3,66% 

12,00% 

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 17 307 decyzji (w 2014 r. 19 185 decyzji), w tym 8 065 ustnych  

i 7 wpisanych do książki budowy. W ramach sprawowanego nadzoru w 380 przypadkach wydano 

decyzje o wstrzymaniu prac, a w 160 przypadkach 333 pracowników skierowano do innych prac. 

Wstrzymano eksploatację 571 maszyn i zakazano wykonywania prac w 22 przypadkach. Rodzaje 

decyzji oraz ich zakres przedmiotowy przedstawiają poniższe wykresy.  

 

Rodzaje decyzji dotyczących bhp 

 
 

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji 

 
 

3. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 

świadczenia  
 

W wyniku działalności kontrolnej w 2015 r. inspektorzy pracy wydali 314 decyzji nakazujących 

wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły należności dla 4 319 

pracowników na łączną kwotę ponad 6,5 mln zł. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

22 

30 

160 

191 

380 

571 

1872 

14081 

inne zagadanienia bhp

wynagrodzenie za pracę

transport

urządzenia i instalacje energetyczne

środki ochrony indywidualnej

maszyny i urządzenia techniczne

obiekty i pomieszczenia pracy

organizacja bezpiecznej pracy

stanowiska i procesy pracy

przygotowanie do pracy

207 

314 

756 

1452 

1626 

2095 

2551 

2703 

2749 

2854 
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Decyzje wydane* 2014 2015 

Liczba decyzji wydanych 419 314 

Liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 5 221 4 319 

Kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzji 

inspektora pracy 
7 058 231 6 552 815 

Decyzje zrealizowane*   

Liczba decyzji zrealizowanych 240 152 

Liczba pracowników, których dotyczyły decyzje zrealizowane 1 082 926 

Kwota należności wypłaconych 993 699 1 353 064 

 

*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 2015 r. wniesiono 30 odwołań od decyzji organów PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy.  

Nie zaskarżono żadnej decyzji wydanej w I instancji przez Okręgowego Inspektora 

Pracy: odwołania dotyczyły wyłącznie decyzji inspektorów pracy. Organy I instancji wydały 9 decyzji 

samokontrolnych, uchylając (w 2 przypadkach) lub zmieniając (w 7 przypadkach) swe rozstrzygnięcia. 

20 odwołań rozstrzygnął organ II instancji w 2015 r., jedno pozostało do końca roku nierozstrzygnięte. 

W 4 przypadkach przedmiotem odwołania były decyzje płacowe, w 16 - rozstrzygnięcia 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zaskarżono także 1 decyzję odmawiającą prolongaty 

terminu wykonania nakazu.  

W całości uchylono 1 rozstrzygnięcie płacowe oraz 2 z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a postępowania I instancji zostały umorzone. W wyniku przeprowadzonych postępowań 

odwoławczych OIP utrzymał w mocy 3 decyzje dotyczące wypłacenia pracownikom świadczeń 

pieniężnych, 9 nakładających obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i 1 odmawiającą 

przedłużenia terminu wykonania nakazu. 

W 2 przypadkach organ odwoławczy uchylił zaskarżone decyzje w całości i rozstrzygnął 

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

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

do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.  

W 2015 r. uruchamiane były także nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji. Inspektorzy pracy 

wydali 237 decyzji w sprawie uchylenia (8 przypadków) lub zmiany (205 przypadków) decyzji 

ostatecznych. W 86 przypadkach stwierdzono wygaśnięcie decyzji. 

Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził nieważność 6 decyzji inspektorów pracy. 

 

5. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy 
 

W 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniesiono 8 skarg  

na rozstrzygnięcia Okręgowego Inspektora Pracy.  

Pracodawcy zaskarżyli: 

 3 decyzje nakazujące wypłatę wynagrodzeń,  

 2 postanowienia w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym,  

 3 postanowienia w sprawie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych.  

 

Sąd do końca roku rozpatrzył wszystkie skargi. Sąd oddalił 3 skargi na decyzje w sprawie 

wypłacenia pracownikom świadczeń oraz 2 skargi w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym 

i 3 skargi na postanowienia w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych odrzucił jako 

niedopuszczalne.  
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WSA rozpatrzył ponadto 7 skarg wniesionych w roku 2014. Spośród nich 3 dotyczyły 

postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, 2 – postanowień w sprawie sprzeciwu wobec 

czynności kontrolnych, 1 – decyzji w sprawie wypłacenia świadczeń ze stosunku pracy,  

1 – postanowienia w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, 

Obie skargi dotyczące sprzeciwu wobec czynności kontrolnych zostały odrzucone. Skargi 

w sprawie nałożenia grzywien w celu przymuszenia zostały oddalone. W sprawie skargi w przedmiocie 

zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym sąd umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe. Skarga 

w sprawie nakazu wypłaty wynagrodzeń została oddalona. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 8 spośród 11 skarg kasacyjnych wniesionych przez 

jedno z przedsiębiorstw z Torunia w 2014 r. od wyroków WSA, dotyczących 1 nakazu płatniczego. 

Wszystkie skargi zostały oddalone.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, liczba skarg na decyzje i postanowienia Okręgowego 

Inspektora Pracy utrzymuje się na niskim poziomie. Nie zaskarżono ani jednej decyzji nakładającej 

obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, maleje również liczba skarg na rozstrzygnięcia 

płacowe. Nowym zjawiskiem jest zaskarżanie do WSA rozstrzygnięć dotyczących sprzeciwu 

od czynności kontrolnych.  

W 2015 r. sądy administracyjne nie uchyliły ani jednego zaskarżonego rozstrzygnięcia 

wydanego przez organy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Świadczy to o wysokiej 

jakości wydawanych środków prawnych. 

 

6. Egzekucja administracyjna  
 

W 2015 r. skierowano 89 upomnień do 62 pracodawców, którzy nie realizowali obowiązków 

wynikających z wydanych przez inspektorów pracy decyzji. Upomnienia dotyczyły następujących 

decyzji: 

 85 decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków z zakresu bhp, 

 153 decyzje objęte upomnieniami dotyczyły obowiązków płacowych. 

 

Po wydaniu upomnienia część pracodawców wykonała decyzje; zrealizowano: 

 27 upomnień dotyczących decyzji bhp, 

 13 upomnień dotyczących decyzji płacowych. 

 

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

 liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dotyczących decyzji bhp – 45, 

 liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dotyczących decyzji płacowych – 36. 

 

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

tytuły wykonawcze: 

 3 dotyczące decyzji bhp, 

 31 dotyczących decyzji płacowych. 

 

Na 2 tytuły wykonawcze pracodawcy wnieśli zarzuty, które nie zostały uwzględnione przez 

Okręgowego Inspektora Pracy. 

W dalszym toku postępowania nakładano grzywny w celu przymuszenia do realizacji 

obowiązków określonych decyzjami inspektorów pracy, tj. nałożono 34 grzywny w celu przymuszenia, 

na łączną kwotę 166 000 zł wobec 22 pracodawców z powodu niewykonania: 

 3 decyzji z zakresu bhp, 

 114 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. 
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Efekty postępowania egzekucyjnego (z wyjątkiem egzekucji kar pieniężnych, 

o których mowa w ustawie o transporcie drogowym) 

 

 

a) Liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje organów PIP:  

- liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje organów PIP dot. bhp 2 

- liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje płacowe organów PIP 2 

b) Liczba pracodawców, którzy zapłacili grzywnę w celu przymuszenia i w jakiej 

kwocie 
0 

c) Kwota grzywien w celu przymuszenia zapłacona przez pracodawców 0,00 

d) 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  

1 

- liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu płacowego 

17 

e) Kwoty wynikające z tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów 

skarbowych: 

 

- kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

z zakresu bhp 

3 000,00zł 

- kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania nakazu 

płacowego 

75 500,00zł 

f) Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę za 

wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
17 

g) Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
1 156,00zł 

h) Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty 

upomnienia 
24 

i) Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

koszty upomnienia 
174,00 

j) Kwoty ściągnięte przez urzędy skarbowe:  

- kwoty ściągnięte z tytułu grzywien w celu przymuszenia 5 670,00zł 

- kwoty ściągnięte z tytułu opłat i upomnień 262,00zł 

Efekty postępowania egzekucyjnego kar pieniężnych, o których mowa 

w ustawie o transporcie drogowym 

 

 

a) Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną 17 

b) Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych 57 430,00zł 

c) Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 1 

d) Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 11,60zł 

e) Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych do US 2 

f) Kwota wynikająca z tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne 

skierowanych do urzędów skarbowych 
16 800,00zł 

g) Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez urzędy skarbowe 35,98zł 
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Zażalenia 

 

Zażalenie na nałożenie grzywny w celu przymuszenia wniosło 5 pracodawców. Strony wnosiły 

o uchylenie w całości zaskarżonych postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia z uwagi 

na niewykonalność obowiązku i umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie 

tytułu wykonawczego. Okręgowy Inspektor Pracy, rozpatrując zażalenia, stwierdził, że nie zasługują 

one na uwzględnienie i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienia. 

 

Zarzuty 

 

W 2015 r. na prowadzone postępowanie egzekucyjne wpłynęły 2 zarzuty skierowane przez 

jedną spółkę. Podniesione przez stronę zarzuty dotyczyły zasadności wszczęcia postępowania przez 

organ egzekucyjny ze względu na utratę statusu pracodawcy. Inspektor pracy - egzekutor - 

przeanalizował sprawę i uznał, że zaistniały przesłanki do stwierdzenia bezprzedmiotowości decyzji 

administracyjnych, co skutkowało brakiem zasadności dalszego prowadzenia postępowania 

egzekucyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że decyzje objęte postępowaniem egzekucyjnym stały się 

bezprzedmiotowe, postępowanie egzekucyjne umorzono. 

 

Przyczyny umorzenia postępowań egzekucyjnych 

 

W 2015 r. umorzono 20 postępowań egzekucyjnych oraz 3 grzywny w celu przymuszenia, 

a w jednym przypadku odmówiono umorzenia grzywny. Umorzenia 3 grzywien w celu przymuszenia 

dokonano z uwagi na wykonanie obowiązków przez zobowiązanych. Jeden z pracodawców, który 

złożył wniosek o umorzenie grzywny, nie wykonał obowiązków wynikających z tytułu wykonawczego, 

w związku z czym odmówiono umorzenia. Ponadto w 2015 r. umorzono 20 postępowań 

egzekucyjnych. Umorzenia dotyczyły w 3 przypadkach postępowań wszczętych w 2012 r.,  

w 7 - postępowań wszczętych w 2013 r., w 5 - postępowań rozpoczętych w 2014 r. i w 5 - postępowań 

wszczętych w 2015 r.  

Przyczynami umorzenia postępowania egzekucyjnego było umorzenie postępowań przez 

urzędy skarbowe ze względu na bezskuteczność czynności (dotyczyło to 7 przypadków).  

W 4 przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z urzędu w związku z utratą przez 

stronę statusu pracodawcy i w jednym przypadku - w związku z wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru 

CEiDG. Ponadto w 3 sprawach ogłoszona została upadłość spółek, co skutkowało uchyleniem 

wcześniejszych czynności. W 5 przypadkach umorzono postępowanie w związku z przedawnieniem 

roszczeń pracowniczych. 

 

Egzekucja prowadzona przez urzędy skarbowe 

 

W 2015 r. skierowano 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 83 934,40 zł dotyczących 

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

wyegzekwowały symboliczną kwotę należności 35,98 zł tytułem kary transportowej, na którą 

wystawiono tytuł wykonawczy w wysokości 13 500,00 zł. Tymczasem koszty postępowania 

egzekucyjnego, którymi został obciążony urząd wyniosły 308,41zł. Łączna kwota należności będących 

obecnie w egzekucji urzędów skarbowych wynosi 132 599,62 zł. Urzędy skarbowe na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego ściągają należności w znikomym stopniu. Przyczyn tego stanu 

należy upatrywać w bardzo trudnej sytuacji podmiotów gospodarczych, w stosunku do których 

prowadzona jest egzekucja. Na tym etapie bowiem firmy nie prowadzą już działalności, znajdują się 

w stanie bankructwa, a jednocześnie nie zgłaszają wniosku o ogłoszenie upadłości czy likwidacji.  

 

Egzekucja kar pieniężnych z ustawy o transporcie drogowym 

 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o transporcie drogowym w 2015 r. 

nałożono 16 kar transportowych na łączną kwotę 73 700,00 zł. Należności wpłacone przez 

zobowiązanych z tytułu nałożonych kar pieniężnych wynoszą 57 430,00 zł. W związku 
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z nieuiszczeniem jednej kary pieniężnej przewidzianej w ustawie o transporcie drogowym, wystawiono 

jedno upomnienie. Ze względu na brak reakcji pracodawcy, kara transportowa została przekazana 

do egzekucji skarbowej. 

 
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 2015 r. skierowano 89 upomnień do 62 pracodawców. W ramach 71 rekontroli wydanych 

upomnień w 2015 r. stwierdzono: 

 realizację 81 decyzji objętych 40 upomnieniami tj. 34,03%,  

 bezprzedmiotowość 17 decyzji objętych 8 upomnieniami tj. 7,14%,  

 nieważność 1 decyzji objętej jednym upomnieniem.  

 

W stosunku do niewykonanych 109 decyzji płatniczych objętych 29 upomnieniami i 6 decyzji 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy objętych 3 upomnieniami wszczęto egzekucję 

administracyjną. 

Stwierdzić należy, że poziom realizacji przez pracodawców decyzji ujętych w upomnieniach 

od kilku lat jest stały i wynosi ok. 40% wszystkich decyzji objętych upomnieniami. W związku 

z powyższym liczba wszczętych postępowań egzekucyjnych od kilku okresów sprawozdawczych nie 

uległa zmianie.  

 

7. Wystąpienia Inspektorów Pracy 
 

Pod adresem kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy skierowali w 2015 r. 2 950 

wystąpień zawierających łącznie 13 475 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

Najwięcej, bo 5 143 wnioski dotyczyły nieprawidłowości w sferze stosunku pracy. Wśród nich 

ponad 35% odnosiło się do naruszenia przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych, 

19% 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 (2 523 wniosków). Wśród nich wnioski najczęściej 

dotyczyły nieprawidłowości przy rejestracji wypadków przy pracy. 

Trzecim obszarem najliczniejszych nieprawidłowości regulowanych w wystąpieniach jest czas 

pracy, którego dotyczyły 2 204 wnioski. W tej grupie najczęściej – 518 razy – kierowano 

do pracodawców wnioski dotyczące ewidencji czasu pracy. 

 
Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków w wystąpieniach 

 
 

urlopy pracownicze

zaplecze higieniczno-sanitarne

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

przygotowanie pracowników do pracy

czas pracy

inne  zagadnienia dotyczące bhp

stosunek pracy

418 

1354 

1240 

1464 

2204 

2765 

5143 
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8. Polecenia 
 

W 2015 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 1 113 poleceń 630 pracodawcom. 

Polecenia najczęściej – w 667 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 1 657 

pracownikom wypłacono kwotę w wysokości 1 164 085 zł. 

 
Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych poleceń 

 

9. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia 

od podmiotu kontrolowanego 
 

Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 8.08.2011 r. wprowadziła w dodanym 

art. 37a możliwość odstąpienia, w uzasadnionych przypadkach, od stosowania środków prawnych 

podczas kontroli i odebrania oświadczenia od podmiotu kontrolowanego.  

W  Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy inspektorzy pracy, korzystając z tego 

uprawnienia, odstąpili od wydania środków prawnych podczas kontroli 17 podmiotów i odebrali 

oświadczenia o terminie usunięcia stwierdzonych uchybień.  

Wśród kontrolowanych podmiotów, od których odebrano oświadczenia są zakłady z różnych 

branż, w tym budowlanej (4 zakłady), po 3 firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, 

handlem oraz świadczące usługi gastronomiczne. Pozostałe podmioty prowadziły usługi leśne 

(2 zakłady) i transportowe (1 zakład), a także usługi medyczne (1 zakład). Pod względem ilości 

zatrudnionych pracowników 82% (14 podmiotów) ogółu kontrolowanych zakładów stanowiły małe 

firmy, zatrudniające do 9 pracowników, a pozostali 3 pracodawcy zatrudniali od 10 do 49 pracowników. 

W kontrolowanych zakładach, od których odebrano oświadczenie w 2015 r., pracę wykonywało 

134 zatrudnionych, z czego 74 w ramach stosunku pracy, w tym 27 kobiet. Nieprawidłowości, jakie 

stwierdzano podczas kontroli dotyczyły głównie kwestii związanych z dokumentacją pracowniczą, 

ewidencją czasu pracy, przydziału odzieży i obuwia roboczego, oświadczeniem dotyczącym systemu 

i rozkładu czasu pracy czy zapewnieniem właściwych warunków higieniczno-sanitarnych pracownikom.  

W celu dokonania oceny skuteczności oddziaływania na pracodawców mechanizmu 

odbierania oświadczeń, zamiast stosowania środków prawnych, przeprowadzono kontrole 

sprawdzające usunięcie uchybień wymienionych w oświadczeniu. 

Kontrole takie przeprowadzono u 15 podmiotów w wyniku, których w stosunku do 5 podmiotów 

skierowano środki prawne w postaci decyzji i wystąpień. Wydano łącznie 16 decyzji oraz 10 wniosków 

w wystąpieniu. Nie wszystkie wydane środki dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w toku 

urlopy pracownicze

inne nieprawidłowości

czas pracy

niezgłoszenie osoby zatrudnionej do ZUS

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

stosunek pracy

11 

38 

69 

86 

242 

667 
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pierwszych podjętych kontroli zakończonych oświadczeniem, jednakże każda z 5 kontroli 

zakończonych wydaniem środków prawnych potwierdziła niewykonanie choćby części z nich. 

Kontrole sprawdzające wykazały, że co trzeci pracodawca nie wykonał zobowiązania odnośnie 

do usunięcia uchybień stwierdzonych w toku pierwszej kontroli. Może to wskazywać na lekceważenie 

obowiązków nałożonych przepisami prawa pracy. Inspektorzy pracy również sceptycznie podchodzą 

do stosowania art.37a ustawy o PIP, a tym samym kontrole zakończone oświadczeniem stanowią 

ułamek wszystkich kontroli prowadzonych w 2015 r. 

Możliwość odstąpienia od wydania środków prawnych i zakończenia kontroli poprzez 

odebranie oświadczenia od kontrolowanego podmiotu może znaleźć zastosowanie przy realizacji 

programów prewencyjnych PIP, które polegają na prowadzeniu przez pracodawców działań 

zmierzających do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy udziale 

inspektora pracy jako organu doradczego. Powiązanie zapisów art. 37a ustawy o PIP z realizacją 

programów prewencyjnych jest rozwiązaniem komplementarnym, ponieważ pozwala uczestnikom 

programów podjąć dobrowolnie i z większą ufnością wysiłek na rzecz poprawy warunków pracy 

i przestrzegania przepisów prawa pracy bez obawy o sankcję ze strony organów nadzoru. 

 

10. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
 

W okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych ujawniono popełnienie 3 872 wykroczeń. Konsekwencją stwierdzonych wykroczeń było: 

 sporządzenie 167 wniosków o ukaranie, zawierających 474 wykroczeń,  

 nałożenie 831 grzywien w drodze mandatu karnego zawierających 2 501 wykroczeń, 

 zastosowano również środki oddziaływania wychowawczego w 526 przypadkach wobec 

winnych 900 wykroczeń. 

 

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

k.p..) – 2 315 (tj. 59,79% ogółu wykroczeń). Należały do nich: brak szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, brak profilaktycznych badań lekarskich, brak instrukcji oraz 

niewykonanie podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy. Następna grupa naruszeń 

dotyczyła niewypłacania świadczeń pracowniczych, nieudzielania urlopów wypoczynkowych, 

niewydania świadectwa pracy (art. 282 k.p..) – 696 (tj. 17,98%). Ostatnia grupa to wykroczenia 

związane z nieprzestrzeganiem przepisów o czasie pracy (art. 281 k.p..) – 615 (tj. 15,89% ogółu 

wykroczeń). 

 

Przykłady: 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIV Wydział Karny, wymierzył pracodawcy karę grzywny 

w wysokości 5 000 zł za niewypłacenie wynagrodzenia pracownikom i niewykonanie podlegających 

wykonaniu nakazów pieniężnych.  

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIV Wydział Karny, wymierzył przedsiębiorcy karę grzywny 

w wysokości 5 000 zł za brak szkoleń w zakresie bhp, brak potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy 

o pracę, brak ewidencji czasu pracy oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach 

nadliczbowych i z tytułu diet. 

 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową 

 

W okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 3 872 wykroczeń związanych z wykonywaniem 

pracy zarobkowej (wg katalogu wykroczeń): 
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W porównaniu z rokiem 2014 nastąpił spadek liczby ujawnionych wykroczeń przez inspektorów 

pracy (odpowiednio w 2014 r. – 4 224, w 2015 r. – 3 872). 

 

Wnioski o ukaranie 

 

W okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. skierowano do sądów 167 wniosków 

o ukaranie, zawierających 474 wykroczeń. 

 

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

 

Katalog wykroczeń 
Liczba wykroczeń 

we wnioskach 
% 

art. 281 36 7,6 

art. 282 159 33,8 

art. 283 169 35,9 

art. 119 Ust. O pr. Zatr. 1 0,2 

art. 120 Ust. O pr. Zatr. 12 2,5 

art. 121 Ust. O pr. Zatr. 5 1,1 

art. 122 Ust. O pr. Zatr. 89 18,9 

ogółem 471 100,0 

 

Dotyczyły one przede wszystkim nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

niewypłacania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą, 

niewykonania podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy oraz naruszeń ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Sądy rozpoznały 80 spraw (dotyczyły spraw wniesionych do sądu w 2015 r.), wymierzając 

w postępowaniu zwyczajnym 1 karę grzywny na kwotę 600 zł oraz odstąpiły od wymierzenia kary 

 w 2 sprawach. W formie wyroków nakazowych rozpoznano 77 spraw, wymierzając 74 grzywny na 

kwotę 158 600 zł i 3 kary nagany. 

W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów w 18 sprawach wymierzono 8 grzywien na kwotę 

10 000 zł, uznano obwinionego winnym i odstąpiono od wymierzenia kary w 4 sprawach. Wymierzono 

3 kary nagany, umorzono postępowanie w 2 sprawach i uniewinniono 1 obwinionego. Łączna kwota 

wszystkich zasądzonych grzywien wyniosła 169 220 zł.  

Do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Wydziału IV Karnego-Odwoławczego, wniesiono 

2 zażalenia na postanowienia umarzające postępowanie w sprawach o wykroczenia.  

Sąd II instancji uwzględnił oba zażalenia, uchylił rozstrzygnięcia Sądu I instancji i skierował 

sprawy do ponownego rozpoznania. 

Sąd rozpoznał również 35 spraw wniesionych w 2014 r. W postępowaniu zwyczajnym 

rozpoznano 4 sprawy, wymierzając 1 karę grzywny w wysokości 3 100 zł, 1 karę nagany 

i uniewinniając 2 obwinionych. W formie wyroków nakazowych rozpoznano 31 spraw, wymierzając 

31 kar grzywny na kwotę 57 010 zł.  

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 
art. 281 615 15,9 
art. 282 696 18,0 
art. 283 2 315 59,8 
ustawa o ZFŚS 12 0,3 
ustawa o SIP 1 0,1 
art. 119 Ust. o pr. zatr. 118 3,0 
art. 120 Ust. o pr. zatr. 16 0,4 
art. 121 Ust. o pr. zatr. 5 0,1 
art. 122 Ust. o pr. zatr. 90 2,3 
art.19 Ust. o inf. pracowników  
i przeprowadzaniu z nimi konsult. 

4 0,1 

ogółem 3872 100,0 
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W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów w 20 sprawach wymierzono 9 kar grzywny 

na kwotę 12 100 zł, uznano obwinionego winnym i odstąpiono od wymierzenia kary w 5 sprawach. 

Umorzono postępowanie w 2 sprawach oraz uniewinniono 4 obwinionych. Łączna kwota zasądzonych 

grzywien wyniosła 72 210 zł  

Do Sądu II instancji wniesiona została 1 apelacja przez obwinionego. Sąd odwoławczy uchylił 

wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ze względu na przedawnienie 

karalności Sąd I instancji umorzył postępowanie w sprawie. 

 

Postępowanie mandatowe 

 

W roku 2015 r. inspektorzy pracy nałożyli 831 grzywien w drodze mandatu karnego. Liczba 

wykroczeń, za które stosowano postępowanie mandatowe, wynosiła ogółem 2 501 w tym: 

 

Katalog wykroczeń 
Liczba wykroczeń 

w mandatach 
% 

art. 281 437 17,4 

art. 282 349 13,9 

art. 283 1701 68,0 

ustawa o ZFŚS 7 0,3 

art. 119 Ust. o pr. zatr. 5 0,2 

art.19 Ust. o inf. pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsult. 
1 0,1 

ustawa o SIP 1 0,1 

Ogółem 2501 100,0 

 

Nałożono 2 grzywny w drodze mandatu karnego w trybie „recydywy” w wysokości 3 000 

i 5 000 zł, a kwota grzywien nałożonych w drodze wszystkich postępowań mandatowych wyniosła 

985 300 zł. W 2015 r. nie wniesiono do sądu wniosków o uchylenie nałożonej grzywny w drodze 

mandatu karnego. 

 

Środki oddziaływania wychowawczego 

 

W okresie sprawozdawczym w trybie art. 41 k. w. zastosowano środki oddziaływania 

wychowawczego w 526 przypadkach dotyczących 900 wykroczeń: 

 

 

 

Środki oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali przy stwierdzeniu drobnych 

naruszeń z zakresu przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy takich, jak 

np. nieprawidłowe ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Wśród nieprawidłowości 

usuniętych w toku kontroli, w zakresie bhp, znalazły się: zniszczone, nieczytelne instrukcje, brak 

instrukcji (w pojedynczych przypadkach), zastawione przejścia czy niezgłoszenie przez bezrobotnego 

faktu podjęcia pracy zarobkowej. 

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 281 142 15,8 

art. 282 188 20,9 

art. 283 445 49,5 

ustawa o ZFŚS 5 0,6 

art. 119 Ust. o pr. zatr. 112 12,4 

art. 120 Ust. o pr. zatr. 4 0,4 

art. 122 Ust. o pr. zatr. 1 0,1 

art.19 Ust. o inf. pracowników 

i przeprowadzaniu z nimi konsult. 
3 0,3 

ogółem 900 100,0 
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Podstawową przesłanką stosowania tych środków był ich charakter (drobne naruszenia, niska 

szkodliwość społeczna) i niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości – jeszcze w toku kontroli. 

 

Ocena rozstrzygnięć sądów - analiza orzecznictwa 

 

Oceniając orzecznictwo sądów w 2015 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). Rozwiązaniem, 

które sprawdziło się w toku postępowań przed sądem była możliwość „poddania się karze” przez 

obwinionego. W 2015 r. karze poddało się 4 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.  

Zmiana procedury karnej, obejmującej również prawo wykroczeń z dniem 1.07.2015 r. nałożyła 

na oskarżyciela publicznego nowe obowiązki w postaci sporządzania tez dowodowych na okoliczność 

opisanych we wniosku o ukaranie wykroczeń. Powoduje to wydłużenie procedury sprawdzania 

wniosków o ukaranie i kierowania ich do sądów.  

W stosunku do spraw skierowanych w 2014 r. i rozpoznanych w 2015 r. uniewinniono 

obwinionych w 11 sprawach, a w stosunku do spraw skierowanych w 2015 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). 

 

11. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa  
 

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy pracy wnieśli do prokuratur 

32 zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 

Zawiadomienia dotyczyły najczęściej następujących przestępstw: 

 w 9 przypadkach zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

opisanego w art. 225 § 2 kodeksu karnego: 

„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…), kto osobie uprawnionej do kontroli 

w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia 

wykonywanie czynności służbowej”, 

 w 8 przypadkach - z art. 160 § 1 kodeksu karnego: 

„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…), kto naraża człowieka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”, 

 w 4 przypadkach - z art. 220 § 1 kodeksu karnego: 

„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…) kto, będąc odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez 

to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu”. 

 

Pozostałe zawiadomienia dotyczyły stanów faktycznych, które równocześnie wyczerpywały 

znamiona kilku przestępstw np. art. 225 § 2 i 218 § 1a, kodeksu karnego, art. 225 § 2 i art. 219 k.k., 
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art. 218 § 1a i art. 270, art. 219, 270 k.k., 221, 286 k.k. oraz art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach 

zawodowych tj.: 

 złośliwe i uporczywe naruszanie prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy, 

 udaremnienie lub utrudnienie kontroli, 

 naruszanie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych poprzez niezgłoszenie, nawet 

za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych 

mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, 

 podrabianie dokumentu lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego, 

 niezawiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 

zawodowej albo niesporządzanie lub nieprzedstawianie wymaganej dokumentacji, 

 utrudnianie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy. 

 

Prokuratorzy wszczęli postępowania w 23 przypadkach, które dotyczyły zawiadomień 

skierowanych do prokuratury w 2015 r. W 22 przypadkach prokuratura przysłała pisemną informację 

dotyczącą wszczęcia śledztwa lub dochodzenia - 17 informacji dotyczyło zawiadomień z 2015 r.,  

a 5 - zawiadomień z 2014 r.  

W 2 przypadkach prokuratorzy odmówili wszczęcia postępowania. 

W 2015 r. wniesiono 3 zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania. Prokuratura nie 

uwzględniła zażaleń inspektora pracy na umorzenie postępowania i przekazała zażalenia wraz 

z aktami sprawy do sądu.  

W 2015 r. wniesiono również 8 zażaleń na postanowienie o umorzeniu postępowania, które 

dotyczyły zawiadomień z 2014 r.  

W 2 przypadkach prokuratura przesłała do sądu wnioski o warunkowe umorzenie 

postępowania (jedno dotyczyło zawiadomienia z 2015 r., drugie – zawiadomienia z 2014 r.). 

Umorzonych zostało 16 postępowań (8 dotyczyło zawiadomień z 2015 r., 7 - zawiadomień 

z 2014 r. oraz 1 - zawiadomienia z 2013 r.). W 2015 r. były również 2 przypadki umorzenia 

postępowania po zażaleniu inspektora pracy i dotyczyły one zawiadomień z 2014 r. 

 

Wyroki sądów 

 

W 2015 r. sądy wydały 11 wyroków. W stosunku do zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu 

popełniania przestępstwa skierowanych do prokuratury w 2015 r. zapadł 1 wyrok. Sześć wyroków 

dotyczyło zawiadomień do prokuratury z 2014 r., a 4 wyroki dotyczyły zawiadomień z 2013 r. Sądy 

orzekły m.in.:  

 kary pozbawienia wolności w zawieszeniu,  

 grzywny,  

 warunkowe umorzenia,  

 uniewinnienie. 

 

12. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy  
 

Inspektorzy pracy działający zgodnie z właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. wnieśli 15 powództw na rzecz 15 osób, z czego na podstawie umowy 

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

wykonywały pracę bez żadnej umowy na piśmie.  

Wytoczone powództwa były skierowane przeciwko 8 pracodawcom: 4 pracodawców 

powierzało pracę osobom na podstawie umowy zlecenie, 2 – na podstawie umowy o dzieło,  

2 - powierzało pracę bez jakiejkolwiek umowy na piśmie.  

 

W postępowaniu przed sądami pracy w 2015 r. zapadły następujące rozstrzygnięcia:  

 4 wyroki ustalające istnienie stosunku pracy, w tym 3 prawomocne (w zakresie 12 powództw 

na rzecz 12 osób), 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

28 | S t r o n a  

 

 5 ugód sądowych ustalających stosunek pracy wobec 5 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  - 

dotyczy 2 powództw, na rzecz 2 osób,  

 6 umorzeń postępowania w związku z zawarciem ugód sądowych - dotyczy 6 powództw  

na rzecz 6 osób.  

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy skierowali wobec 104 pracodawców 

wystąpienia w sprawach o ustalenie stosunku pracy oraz wydali wobec 38 podmiotów 44 polecenia, 

(wykonane w całości w czasie kontroli). Z analizy dokumentacji i danych statystycznych wynika,  

że 61 pracodawców zrealizowało zalecenia inspektorów pracy. Skierowane wystąpienia zawierały 

113 wniosków, ich realizacją objęto 276 osób.  

W zakresie wykonanych 44 poleceń, ochroną prawną objęto 138 pracowników. Inspektorzy 

pracy w wyniku ujawnionych naruszeń art. 281 pkt. 1 k.p. wszczęli postępowania mandatowe wobec 

28 podmiotów na łączną kwotę 31 400 zł.  

Wszczęto również postępowania w sprawach o wykroczenia i skierowano 6 wniosków 

o ukaranie do sądów karnych wobec 6 podmiotów. Sądy rejonowe orzekły kary grzywny w łącznej 

wysokości 4 000 zł. Inspektorzy pracy zastosowali ponadto wobec winnych naruszeń  

art. 281 pkt.1 k.p. środki wychowawcze – 5 pouczeń i 2 ostrzeżenia. Innych postępowań nie 

prowadzono w tym zakresie.  

 

Uwagi i wnioski  

 

W roku 2015 r. wytoczono 15 powództw przeciwko 8 pracodawcom. Z uwagi  

na kilkumiesięczny okres oczekiwania na wyznaczenie rozprawy, część opisanych wyżej wyroków 

sądowych dotyczyła spraw wniesionych w 2014 r. Powództwa wytoczone w 2015 r., których finał 

nastąpił w tym samym roku, dotyczyły tylko spraw zakończonych ugodami sądowymi.  

Kontrole, po których kierowano pozwy, wywołane były praktycznie w 100% skargami byłych 

pracobiorców. W czasie ich trwania realizowano tematy dotyczące przestrzegania przepisów prawa 

pracy przy zatrudnianiu - zawierania 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. Przyczyną są 

spektakularne efekty uzyskiwane przede wszystkim w wyniku poleceń wydawanych w czasie kontroli 

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

poleceń wobec 138 pracowników i przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę wobec 

276 osób, będące następstwem wykonania zaleceń inspektorów pracy, co ostatecznie dało wyższą 

ochronę prawną grupie 414 osób. 

 

13. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

System różnicowania składki wypadkowej, w zależności od zagrożeń wypadkowych 

i ich skutków, opiera się na następujących zasadach: 

 dla przedsiębiorstw poniżej 10 ubezpieczonych składka jest zryczałtowana i wynosi 1,93% 

podstawy wymiaru składki, 

 dla przedsiębiorstw zgłaszających średnio w roku co najmniej 10 ubezpieczonych składka jest 

różnicowana w zależności od wysokości składki ustalonej dla danej grupy działalności oraz 

tzw. wskaźnika korygującego ustalonego przez ZUS indywidualnie dla przedsiębiorstwa. 

 

Badanie oddziaływania systemu różnicowania składki na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy 

w przedsiębiorstwach (przeprowadzone przez specjalistów CIOP-PIB) wskazuje, że składka 
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wypadkowa stanowi odczuwalną pozycję kosztów w dużych przedsiębiorstwach, w szczególności 

o wysokiej składce, co dla większości z nich jest bodźcem do zwiększenia działań prewencyjnych, 

głównie związanych z poprawę zarządzania bhp oraz realizacją wszystkich wymagań prawnych; 

w przedsiębiorstwach małych i średnich, w szczególności należących do grup działalności o niskiej 

składce, oddziaływanie ekonomiczne jest ograniczone – działania prewencyjne tam prowadzone 

wynikają raczej z konieczności przestrzegania przepisów bhp. 

Ustawodawca w celu wzmocnienia systemu różnicowania składki wypadkowej wprowadził 

możliwość podwyższania - na wniosek inspektora pracy – składki o 100 % pracodawcom, u których 

w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenia przepisów bhp.  

W 2015 r. inspektorzy pracy skierowali 6 wniosków do ZUS o podwyższenie składki 

wypadkowej. Najczęściej wnioski dotyczyły mikroprzedsiębiorstw (3 wnioski) i zakładów 

zatrudniających do 49 pracowników (2 wnioski). Jeden wniosek dotyczył dużej firmy zatrudniającej 

powyżej 250 pracowników. Jednocześnie aż 4 wnioski dotyczyły przedsiębiorstw z branży budowlanej. 

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że trzech pracodawców odwołało się od decyzji 

ZUS do sądu, w związku z tym decyzje o podwyższeniu składki wypadkowej o 100%  

nie są prawomocne. 

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

na ubezpieczenie wypadkowe, wydano 34 decyzje, w tym 14 decyzji wstrzymujących pracę oraz 

2 decyzje skierowania do innych prac 6 pracowników zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom 

przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych. W wyniku popełnionych wykroczeń 

ukarano 3 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę 3 100 zł i skierowano 1 wniosek do sądu 

o ukaranie. 

Uwzględniając wnioski inspektorów pracy o podwyższenie składki wypadkowej o 100% ZUS 

wydaje płatnikom decyzje o takim podwyższeniu na najbliższy okres składkowy biegnący od 1 kwietnia 

do 31 marca. W celu sprawdzenia skuteczności oddziaływania podwyższenia o 100% składki 

wypadkowej, na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, w 2015 r. przeprowadzono 5 kontroli 

u pracodawców, którym podniesiono tą składkę na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.  

i od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.  

Kontrole przeprowadzono u 5 pracodawców zatrudniających łącznie 58 pracowników na umowę 

o pracę, w tym 11 kobiet i 2 pracowników niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych 

pracę świadczyło 2 zatrudnionych. 

Wśród kontrolowanych podmiotów 3 prowadziło działalność w zakresie budownictwa, jeden 

prowadził zakład usług leśnych, a jeden zajmował się produkcją wyrobów stalowych. 

W celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami inspektorzy wydali ogółem 5  decyzji, 

w tym 2 decyzje ustne wykonane w toku kontroli. Wydano  wystąpienie zawierające 2 wnioski. 

Zastosowano postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika kierując 

wniosek do sądu.  

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- działającej w branży metalowej - nie odnotowano takiej poprawy, 

a dodatkowo stwierdzono niewykonanie decyzji objętych upomnieniem oraz skierowano kolejne 

upomnienie z uwagi na niewykonanie decyzji wydanych po ostatniej kontroli. Wobec pracodawcy 

skierowano wniosek do sądu o ukaranie za niewykonanie pięciu decyzji nakazowych, w tym 

2 wstrzymujących prace. W kolejnych trzech kontrolach, u tego pracodawcy, stwierdzono wykonanie 

decyzji objętych upomnieniami, jednakże w toku czynności sprawdzających wydano szereg kolejnych 

decyzji oraz stosowano postępowanie wykroczeniowe wobec pracodawcy. Podniesienie składki 

na ubezpieczenie wypadkowe za 17 pracujących nie wpłynęło w żaden sposób na skuteczną poprawę 

warunków pracy i przestrzeganie przez pracodawcę przepisów prawa.  
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14. Skargi i wnioski 
 

A. Tematyka skarg – informacje ogólne 

 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy w wyniku 1 916 kontroli rozpatrywali zasadność 

2 890 skarg. Spośród wszystkich badanych skarg stwierdzono 720 skarg zasadnych, 430 częściowo 

zasadnych i 928 skarg bezzasadnych. W przypadku 428 skarg nie można było ustalić przedmiotu 

skargi, a w przypadku 411 skarg brak było przedmiotu skargi zgodnie z właściwością organów PIP. 

Rozpatrując zgłoszone skargi, inspektorzy pracy zbadali łącznie 4 757 problemów z zakresu 

prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 2 198 bezzasadnych i 1 847 

zasadnych. Pozostałe problemy, bądź nie możliwe do ustalenia, bądź sprawy w toku – rozpoczęte 

pomiędzy styczniem a grudniem 2015 r. 

W tabeli poniżej zamieszczono najczęściej badane problemy będące przedmiotem 

zgłaszanych skarg. 

 

Przedmiot 

badanych skarg 

Odsetek 

badanych 

problemów 

Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za 

pracę 
33,7% 

Niewypłacenie i nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 

niewypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy 

Stosunek pracy 19% 
Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy o pracę, niewydanie świadectwa pracy 

Czas pracy 9,2% 

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 7,4% 

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, 

Przygotowanie do pracy 4,7% 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 

wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie 

przeprowadzone szkolenia pracowników wstępne – 

instruktaż ogólny i stanowiskowy 

Warunki pracy 4% 
Niedostarczenie przez pracodawcę odzieży i obuwia 

roboczego oraz sprzętu ochron osobistych,  

Inne problemy 

z zakresu bhp 
2,6% 

Nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy 

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, 

brak protokołu powypadkowego, inne nieprawidłowości 

w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

 

Przykłady 

 

W związku ze skargą wskazującą na przekraczanie przez pracodawcę dopuszczalnych norm 

czasu pracy inspektor pracy podjął kontrolę w jednej z firm ze Świecia. W wyniku działań podjętych 

przez inspektora pracy udało się ustalić faktyczną ewidencję czasu pracy, ujawniając w ten sposób 

godziny nadliczbowe dla 20 pracowników. Potwierdziły się zarzuty podniesione w skardze, dotyczące 

znacznych przekroczeń godzin pracy tj.: niezapewnienie pracownikom w każdej dobie prawa  

do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, niezapewnienie pracownikom w każdym 
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tygodniu prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 

11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 

5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Kontrola skończyła się mandatem w wysokości 

2 000 zł i skierowaniem wniosków mających na celu dostosowanie prowadzonej ewidencji czasu pracy 

i przestrzegania przepisów o czasie pracy. Pracodawca udzielił odpowiedzi o wykonaniu wniosków. 

W wyniku skargi złożonej na przedsiębiorstwo branży transportowej, prowadzącej działalność 

na terenie Sępólna Krajeńskiego, ujawniono nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów 

o czasie pracy, w tym naruszanie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, brak rozliczenia godzin 

z upływem okresu rozliczeniowego, udzielanie czasu wolnego w stosunku 1:1 bez pisemnego wniosku 

pracownika, bezpodstawne pomniejszenie godzin nadliczbowych w poczet rozliczenia rozmów 

telefonicznych. W wyniku kontroli inspektor pracy wydał nakaz płatniczy na naliczone uprzednio 

na żądanie inspektora pracy należności pieniężne za godziny nadliczbowe i dodatki nocne na łączną 

kwotę 21 604,49 zł. Nakaz został wykonany. Wykonano też wniosek z wystąpienia, obejmujący 

dokonanie analizy czasu pracy kierowców za 2014 r. i w przypadku wystąpienia pracy w porze nocnej - 

naliczenie i wypłacenie pracownikom dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze 

nocnej. Z tego tytułu wypłacono 412,40 zł. Mandatem ukarano byłego i obecnego prezesa spółki 

na łączną kwotę 2 300 zł. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, podstawowym przedmiotem składanych skarg były 

problemy związane z niewypłacaniem, bądź nieterminowym wypłacaniem należności pieniężnych 

ze stosunku pracy, w tym także niewypłacanie wynagrodzenia za nadgodziny. Dość często dochodzi 

również do naruszania przepisów o czasie pracy, w tym właściwego prowadzenia ewidencji czasu 

pracy i zapewnienie pracownikom wymaganych odpoczynków. Z jednej strony przyczyny zaległości 

płacowych wynikają z braku płynności finansowej, z drugiej zaś tworzone jest swoiste „prawo 

pracodawcy”, pozbawiające pracowników należnych świadczeń. Drugim w kolejności problemem jest 

niepotwierdzanie na piśmie przez pracodawców umów o pracę i niewydawanie świadectw pracy. Może 

to wskazywać na zamiar odstępowania części pracodawców od legalizacji zatrudnienia. Istotne 

miejsce zajmuje problematyka naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy. Brak 

należytej staranności po stronie pracodawców w prowadzeniu dokumentacji z tego zakresu oraz 

dowolność w interpretowaniu przepisów prawa w wielu przypadkach narusza podstawowe gwarancje 

pracownicze. 

 

B. Skargi zgłoszone przez związki zawodowe 

 

W wyniku 45 skarg i wniosków organizacji związkowych inspektorzy pracy przeprowadzili 

ogółem 42 kontrole. Spośród wszystkich badanych skarg stwierdzono 15 skarg zasadnych, 

12 częściowo zasadnych i 15 skarg bezzasadnych. W przypadku 3 skarg brak było przedmiotu skargi 

zgodnie z właściwością organów PIP. 

Organizacje związkowe zgłosiły w swych skargach i wnioskach ok. 110 problemów z zakresu 

prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
Zakres tematyczny 

 

W ramach zgłoszonych przez związki zawodowe problemów, 25 dotyczyło zagadnień 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 12 uznano jako uzasadnione. W przypadku prawnej 

ochrony pracy, z 85 badanych problemów 51 uznano za uzasadnione.  

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

32 | S t r o n a  

 

Badane uzasadnione problemy dotyczyły głównie: 

 

Przedmiot 

badanych skarg 

Liczba 

uzasadnionych 

przypadków 

Czego problem najczęściej dotyczył 

Przepisy o ZFŚS 18 

Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych bez uzgodnienia z organizacją 

związkową, nieprawidłowy regulamin ZFŚS, przyznawanie 

świadczeń niezgodnych z celami ustawy, bądź 

niezgodnych z regulaminem 

Przepisy o czasie 

pracy 
15 

Nieustalenie systemów, rozkładów czasu pracy 

i nieprzyjęcie okresu rozliczeniowego, zatrudnianie 

powyżej dopuszczalnej liczy godzin nadliczbowych, brak 

wymaganych odpoczynków, nieprowadzenie i nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieprawidłowe 

rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dni dodatkowe 

Bezpieczeństwo 

i higiena pracy 
12 

Niedostosowanie obiektów, pomieszczeń pracy 

do wymagań, brak zabezpieczenia lub niewłaściwe 

oznakowanie miejsc niebezpiecznych, brak, bądź 

niewłaściwy stan pomieszczeń higienicznosanitarnych lub 

niespełnianie wymagań w zakresie rodzaju i wielkości 

pomieszczeń higienicznosanitarnych, niewłaściwa 

organizacja stanowisk pracy, brak ładu, porządku 

i wyposażenia, niesprawne urządzenia techniczne 

Stosunek pracy 8 
Nieprawidłowy regulamin pracy, nieprawidłowe prowadzenie 

akt osobowych 

Ochrona 

wynagrodzenia 
5 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę, 

nieprawidłowości dotyczące dodatkowego wynagrodzenia 

za pracę, a także z tytułu podróży służbowych, 

nieprawidłowy regulamin wynagradzania 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Kontrole związane z badaniem skarg zgłoszonych przez związki zawodowe stanowiły 1,5% 

ogółu zgłoszonych skarg. Przedmiotem zgłaszanych skarg przez związki zawodowe były przede 

wszystkim sprawy związane z gospodarowaniem środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych. Związki zawodowe sygnalizowały głównie brak uzgodnień w przydzielaniu świadczeń, 

bądź przydzielanie świadczeń w sposób sprzeczny z ustawą, lub regulaminem. W dalszej części 

przedmiotem skarg były sprawy związane z organizacją czasu pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy 

i ochroną wynagrodzenia za pracę. Czasami zakres zgłaszanych problemów przekraczał kompetencje 

organów PIP, jak np. regulowanie problemów z zakresu naruszania ustawy o związkach zawodowych. 

 

C. Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu 

i mobbingu 

 

W roku sprawozdawczym 2015 wpłynęło 29 skarg dotyczących dyskryminacji i 95 skarg 

dotyczących mobbingu, z czego w przypadku dyskryminacji 15 skarg okazało się zasadnych, zaś 

10 skarg bezzasadnych. W przypadku mobbingu – 10 zasadnych i 62 skargi bezzasadne. 

W pozostałych przypadkach - brak przedmiotu, bądź brak informacji z uwagi na przekazanie spraw 

do innych okręgów. Problematyka dyskryminacji była badana w toku 23 kontroli, a mobbingu w toku 

81 kontroli. Nie ujawniono skarg dotyczących molestowania. 
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Zakres tematyczny 

 

Tematyka zgłaszanych spraw dotyczyła głównie dyskryminacji przy kształtowaniu 

wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia. Na 18 skarg 15 skarg uznano jako 

zasadne. Częściowo wynikało to z realizowanego w okręgu tematu 721. W przypadku mobbingu  

na 95 skarg, w 10 potwierdzono ich zasadność, przy czym problem głównie sprowadzał się do braku 

opracowania i wdrożenia przez pracodawcę określonych procedur antymobbingowych. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Problematyka nierównego traktowania w zatrudnieniu znalazła częściowo wyraz 

w realizowanym temacie 721. Problematyka mobbingu – z uwagi na złożoność sytuacji faktycznych 

i określony stan prawny - trudna jest do jednoznacznej oceny przez organy PIP. Stosowane 

w większości ankiety anonimowe jako źródło informacji nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Mogą 

jedynie wskazywać na brak właściwych stosunków międzyludzkich w zakładach i w tej części stanowią 

podstawę do podejmowania przez inspektorów pracy określonych działań profilaktycznych wobec 

pracodawców. 

 

15. Porady prawne i techniczne  
 

W 2014 r. porady prawne udzielano w ramach działań ustawowych w czasie pełnienia dyżurów 

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w jednostkach parterów społecznych 

(organizacje związkowe, organizacje pracodawców), w ramach współpracy z Polskim Związkiem 

Niewidomych Oddział w Bydgoszczy oraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Bydgoszczy, 

a także podczas prowadzonych kontroli i działalności prewencyjno-promocyjnej. 

Porady były udzielane codziennie w siedzibie OIP Bydgoszcz oraz w Oddziałach w Toruniu 

i we Włocławku, a w Grudziądzu raz w tygodniu. Ponadto, raz w miesiącu, zapewniono dostęp 

do pomocy prawnej w punkcie porad prawnych w Inowrocławiu na terenie urzędu miasta. Pracownicy 

OIP Bydgoszcz w ramach współpracy z partnerami społecznymi pełnili również w wyznaczonych 

dniach dyżury w biurze Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, Rady Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego OPZZ w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim Związku Pracodawców 

i Przedsiębiorców, a także w Polskim Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski i w Kujawsko-

Pomorskim Oddziale Polskiego Związku Głuchych. 

W 2015 r. udzielono 53 462 porady (prawne – 38 119 porad, techniczne – 15 343 porady). 

W czasie dyżurów udzielono 27 637 porad, a w toku czynności kontrolnych 25 825 porad. 

Jeżeli spojrzymy na udzielone porady pod kątem powtarzalności podnoszonej problematyki, 

to niezmiennie od lat na czele plasuje się stosunek pracy (nawiązywanie, rozwiązywanie stosunku 

pracy, wymagania dotyczące dokumentacji pracowniczej), następnie wynagrodzenia za pracę oraz 

innych świadczeń ze stosunku pracy. W tym obszarze największa liczba pytań dotyczy terminowości 

wypłat świadczeń, ale również kwestii dotyczących poprawności ich naliczania, prawa do określonych 

dodatków (godziny nadliczbowe, pora nocna). Wraz z pytaniami dotyczącymi wynagrodzeń bardzo 

często podnoszona jest problematyka czasu pracy, np. wymiaru czasu pracy, okresów 

rozliczeniowych, rozliczania czasu pracy w szczególności przy wydłużonym okresie rozliczeniowym. 

Z uwagi na zmiany, jakie wprowadzono w uprawnieniach rodzicielskich, dość duży odsetek zapytań 

dotyczył urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich czy też wychowawczych.  

Natomiast w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy niezmiennie od kilku lat największą 

liczbę porad udzielono w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz wymagań dla 

obiektów i pomieszczeń pracy. 

Największej liczby porad prawnych (z zakresu prawa pracy jak i technicznego bezpieczeństwa 

pracy) udzielono ustnie – 33 842. 
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Zakres podmiotowy udzielonych porad w ramach dyżurów w OIP Bydgoszcz w 2015 r. przedstawia 

poniższa tabela: 

 

L.p. Podmiot porad Liczba porad 

1. Pracownik/cy 11 623 

2. Były pracownik/cy 5 243 

3. Pracownik/cy niepełnosprawny 1 202 

4. Cudzoziemcy 43 

5. 
Inni (np. osoby świadczące pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy) 
2 311 

6. Organy/urzędy 340 

7. Organy/urzędy samorządu terytorialnego 222 

8. Osoby ubiegające się o zatrudnienie 228 

9. 
Pracodawcy/przedsiębiorcy/organizacje 

pracodawców 
6 098 

10. Posłowie/senatorowie/radni 5 

11. Organizacje pracodawców 8 

12. Rolnicy indywidualni 4 

13. Służba bhp 183 

14. Społeczny inspektor pracy 37 

15. Organizacje związkowe 90 

 

Tematyka najczęściej udzielonych porad prawnych dotyczyła: 

 

L.p. Przedmiot porad Liczba porad 

1. Stosunek pracy 7 548 

2. Wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia ze stosunku pracy 4 431 

3. Czas pracy 2 417 

4. Urlopy pracownicze 2 372 

5. 
Rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników 
1 704 

6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 1 543 

7. 
Przygotowanie pracowników do pracy  

(kwalifikacje, badania, szkolenia) 
920 

8. Wypadki i choroby zawodowe 531 

9. Środki ochrony indywidualnej 160 

10. Obiekty i pomieszczenia pracy 104 

 
 

Porady udzielane związkom zawodowym 

 

W 2015 r. przedstawicielom związków zawodowych (w tym społecznym inspektorom pracy) 

udzielono łącznie 127 porad. Problematyka pytań kierowanych przez przedstawicieli organizacji 

związkowych dotyczyła: stosunku pracy – 25, czasu pracy – 16, wynagrodzenia za pracę  

– 11, mobbingu i dyskryminacji – 5. 

 

W 2015 r. organizacje związkowe wystąpiły z 10 zapytaniami na piśmie, z czego: 

 Związki branżowe OPZZ i Forum Związków – 3, 

 Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników w Bydgoszczy – 2, 

 Związek Zawodowy „Kontra” – 2, 

 inny – 3. 
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Wśród poruszanej problematyki najczęściej występowały zagadnienia dotyczące ochrony 

działaczy związkowych w świetle przepisów ustawy o związkach zawodowych, wpływu stosunku pracy 

na działalność związkową oraz spraw związanych ze stosowaniem wewnątrzzakładowych źródeł 

prawa pracy, w szczególności w obszarze zakładowych układów zbiorowych pracy.  

 

16. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 
 

W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło ogółem 66 wniosków 

dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym 2 wnioski o rejestrację zakładowych 

układów zbiorowych pracy i 46 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych.  

W 2015 r. nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu zakładowego 

układu zbiorowego pracy.  

Rozpatrzono 54 z 66 wniosków, które wpłynęły w 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy. Do rozpatrzenia w 2016 r. pozostało 12 wniosków, które wpłynęły w grudniu 2015 r.  

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 18 wniosków o wpis informacji 

dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy. Przedmiotem informacji było:  

 wypowiedzenie przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy, w trybie  

art. 241
7
 § 1 pkt 3 k.p. – 4 wnioski, 

 rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron 

układu, w trybie art. 241
7
 § 1 pkt 1 k.p. – 3 wnioski, 

 porozumienie o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy, w trybie art. 241
27

 § 1 k.p. – 6 wniosków, 

 odstąpienie od stosowania układu, w trybie art. 241
29

 § 3 k.p. – 1 wniosek, 

 zmiana nazwy zakładowej organizacji związkowej -1 wniosek, 

 wstąpienie w prawa i obowiązki strony układu zbiorowego pracy, w trybie  

art. 241
9
 § 4 k.p. – 2 wnioski. 

 

W 2015 r. 2 pracodawców rozwiązało układ zbiorowy pracy za porozumieniem stron, aby 

w trybie art. 241
7
 § 1 pkt 1 k.p., zawrzeć nowy układ zbiorowy pracy.  

W 2015 r. nie odnotowano (po raz pierwszy) żadnego przypadku rejestracji nowego układu 

zbiorowego pracy. 

 

Odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację ZUZP 

 

Ogółem w roku sprawozdawczym odmówiono rozpatrzenia 3 wniosków dotyczących 

zakładowych układów zbiorowych pracy. Jeden wniosek o rejestrację protokołu dodatkowego wpłynął 

w grudniu 2014 r., ale rozpatrzono go w styczniu 2015 r. Zasadniczym powodem odmów były 

powtarzające się błędy dotyczące realizowania w sposób nieprawidłowy § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania, w sprawie 

rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów 

klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz. 408), w tym nieprzesyłanie wraz 

z wnioskiem wszystkich wymaganych dokumentów (przykładowo aktualnych wypisów z KRS stron 

układu, pełnomocnictw związków zawodowych, wyciągów ze statutów, informacji o rozwiązaniu 

zakładowej organizacji związkowej, niepodawanie pełnych, wymaganych informacji we wniosku 

o rejestrację). Ponadto częstym błędem wnioskodawców było niewskazanie stron układu zbiorowego 

pracy, ani adresów do korespondencji oraz brak dołączenia do wniosku odpowiedniej liczby 

egzemplarzy protokołów dodatkowych. 
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Zarejestrowane układy i protokoły dodatkowe 

 
W 2015 r. rozpatrzono ogółem 54 wnioski dotyczące zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy:  

 2 zakładowe układy zbiorowe pracy,  

 36 protokołów dodatkowych. 

Wpisano także do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy 15 informacji, które dotyczyły:  

 wypowiedzenia przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy -  

art. 241
7
 § 1 pkt 3 k.p. - 3 przypadki, 

 rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron 

układu - art.241
7
 § 1 pkt 1 k.p.- 3 przypadki, 

 porozumienia o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy- art. 241
27

 § 1 k.p. – 6 przypadków,  

 odstąpienia od stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy –  

art. 241
29

 § 3 k.p.- 1 przypadek, 

 rozwiązania zakładowej organizacji związkowej – 1 przypadek. 

 

Odmowy rejestracji ZUZP 

 

W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie odmówił rejestracji zakładowych 

układów zbiorowych pracy. Jednocześnie jednak w 3 przypadkach odmówiono rejestracji protokołu 

dodatkowego ze względu na niezachowanie 14-dniowego terminu do dokonania zmian w treści 

protokołu.  

 

Układy i protokoły zawierające postanowienia niezgodne z przepisami prawa pracy lub mniej  

od nich korzystne 

 

W 2015 r. nie stwierdzono w treści protokołów dodatkowych postanowień niezgodnych 

z przepisami prawa pracy lub mniej od nich korzystnych. 

 

Zakres regulacji układowej oraz przykłady interesujących, pozytywnych regulacji układowych 

 

W nowo zawartych zakładowych układach zbiorowych pracy wprowadzano głównie 

świadczenia pieniężne, np. wyższe niż wymagalne 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.  

Postanowieniami układowymi kształtowano również wysokość zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, poprzez jego zwiększanie, zmniejszanie w relacji do odpisu ustawowego, bądź 

wprowadzano zapisy o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

W postanowieniach układowych, w protokołach dodatkowych pojawiały się również nieliczne 

regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, uprawnień i przywilejów zakładowych organizacji 

związkowych.  

W zawartych układach zbiorowych pracy wprowadzano głównie korzystniejsze rozwiązania 

w obszarze świadczeń pieniężnych, np. wyższe dodatki za pracę w porze nocnej, nagrody 

jubileuszowe, korzystniejsze odprawy emerytalne, rentowe, dodatki stażowe uwzględniające wszystkie 

okresy zatrudnienia. 

 

Odwołania od odmowy rejestracji do sądu oraz informacja o postanowieniach sądów 

o uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania 

 

W 2015 r. strony układu nie odwołały się od odmowy rejestracji protokołu dodatkowego 

do sądu pracy.  
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Aktualnie obowiązujące układy 

 

Uwzględniając liczbę zawartych i rozwiązanych układów oraz sytuacje, o których mowa w art. 

241
8
 i 241

29
 § 3 Kodeksu pracy na dzień 31.12.2015 r., liczba zarejestrowanych i stosowanych 

układów zbiorowych pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy wynosi 607. 

 

Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa układowego 

 

W 2015 r. nie prowadzono szkoleń dla pracodawców, związków zawodowych obejmujących 

problematykę zbiorowego prawa pracy, z uwagi na brak zainteresowania tą formą popularyzacji. 

W toku 3 kontroli sprawdzano również przestrzeganie postanowień zakładowych układów 

zbiorowych pracy. W efekcie wydano 2 wystąpienia oraz 1 zalecenie dotyczące regulacji układowych. 

Wystąpienia inspektorów odnosiły się do nieprawidłowego wprowadzenia zmian do treści układów 

zbiorowych pracy, a także niezastosowania układu przez okres wskazany w art. 241
8
 k.p. przez 

pracodawcę, powstałego w wyniku przekształcenia organizacyjno-prawnego. Zalecenie dotyczyło 

nieudzielenia związkom zawodowym informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawcy, niezbędnych 

do prowadzenia rokowań nad zawarciem układu.  

W czasie kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy udzielano pracodawcom oraz 

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

w tym zbiorowego prawa pracy. 

W 2015 r. udzielano szczegółowych porad prawnych w zakresie prawa pracy, dotyczących 

w szczególności czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, a także przepisów 

dotyczących zbiorowego prawa pracy, nie tylko stronom zakładowych układów zbiorowych pracy, ale 

również pracownikom.  

W okresie sprawozdawczym udzielono 23 porady prawne, w tym dotyczące m.in.: procedury 

składania wniosków o rejestrację układów, wniosków o wpis informacji do rejestru, wprowadzania 

do układu postanowień nieobligatoryjnych, porozumień o zawieszeniu stosowania układu ze względu 

na sytuację finansową pracodawcy (art. 241
27

 § 1 k.p.), odstąpienia od stosowania układu w całości lub 

w części, po upływie okresu co najmniej równego okresowi wypowiedzenia (art. 241
29

 § 3 k.p.). Porady 

odnosiły się też do 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), czy stosowania art. 241
8
 k.p.. Poza tym udzielono 2 odpowiedzi 

pisemne, związane z przepisami odnoszącymi się do zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Strony układu w szerokim zakresie konsultowały z pracownikiem weryfikującym postanowienia 

układowe (bezpośrednio, telefonicznie lub drogą elektroniczną) treść układów i protokołów 

dodatkowych. 

 

Podsumowanie oraz wnioski i uwagi 

 

W 2015 r. wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 2 nowe 

zakładowe układy zbiorowe pracy, w których przyznawano pracownikom nieliczne ponadobligatoryjne 

świadczenia pieniężne. Tylko nieliczne strony zakładowych układów zbiorowych pracy wprowadzały 

do układów korzystniejsze postanowienia (dotyczące np. wynagrodzeń za pracę), niż wynikające 

z obowiązujących minimalnych przepisów prawa pracy, bądź wprowadzały korzystniejsze 

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

prowadzonej działalności gospodarczej przez pracodawcę. Pozostałą treść zakładowych układów 

zbiorowych stanowiły wprost 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 nietworzeniu, obniżeniu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, czy likwidacji nagród jubileuszowych. 

Z powodu nadal utrzymujących się nieprawidłowości i wątpliwości dotyczących przepisów 

prawa pracy, będą organizowane szkolenia w powyższym zakresie dla organizacji pracodawców, 
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organizacji związkowych. Ich celem będzie zarówno przybliżenie tych zagadnień stronom zakładowych 

układów zbiorowych pracy, jak i promowanie tej formy źródła prawa wewnątrzzakładowego. 

 

17. Spory zbiorowe pracy 
 

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy pracodawcy zgłosili, zgodnie z dyspozycją art. 8 ustawy z dnia 23.05.1991 r. 

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), 88 sporów zbiorowych 

prowadzonych w 84 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): 

lp. Sekcja gospodarki  

1. C Przetwórstwo przemysłowe 1 

2. D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatycznych  

7 

3. H Transport i gospodarka magazynowa 3 

4. M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  1 

5. P Edukacja 60 

6. O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 
4 

7. Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 

 

Z przedstawionej tabeli wynika, iż w 2015 r. spory zbiorowe powstawały najczęściej 

w zakładach pracy zaliczanych wg klasyfikacji rodzajów działalności PKD do sekcji P- edukacja 

(60 zawiadomień). W tej grupie pracodawców znalazły się przede wszystkim zespoły szkół, które 

zgodnie z klasyfikacją prowadzą działalność wspomagającą edukację (85.60.Z), szkoły podstawowe 

(85.20.Z), gimnazja (85.31.Z), a także centra kształcenia ustawicznego o numerze klasyfikacji  

85.59.B oraz przedszkola o numerze klasyfikacji 85.10.Z – wychowanie przedszkolne (2 zgłoszenia). 

W dalszej kolejności największa liczba zawiadomień o wszczęciu sporu zbiorowego dotyczyła 

zakładów pracy zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (12 zawiadomień). W tej grupie 

zakładów pracy przeważały szpitale (7 zgłoszeń) oraz samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej (5 zgłoszeń). Trzecią grupę stanowiły zakłady wyodrębnione w sekcji D jako „Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatycznych” o numerze klasyfikacji 35.11.Z. (7 zgłoszeń). Pozostałą grupę pracodawców stanowiły 

zakłady pracy, które prowadzą działalność gospodarczą określaną jako transport i gospodarka 

magazynowa. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej w tej grupie podmiotów obejmował 

transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z) oraz w 2 przypadkach działalność usługową 

wspomagającą transport lądowy (52.21.Z). Nowością wśród pracodawców było wystąpienie sporu 

zbiorowego w administracji publicznej, który wg klasyfikacji zaliczany jest do sekcji O i numerach 

84.11.Z (2 zgłoszenia) oraz 84.12.Z (2 zgłoszenia). Pojedyncze zgłoszenia dotyczyły przetwórstwa 

przemysłowego (20.16.Z) oraz podmiotu, który prowadzi działalność profesjonalną, naukową 

i techniczną (71.12.Z). 

W porównaniu z rokiem 2014 r., znacznie wzrosła liczba sporów zbiorowych. Spory 

wszczynane były przede wszystkim w zakładach pracy zajmujących się edukacją oraz wśród 

pracodawców świadczących opiekę zdrowotną. Na równie wysokim poziomie utrzymuje się liczba 

sporów zbiorowych zgłaszanych przez pracodawców zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych. 

Nowością jest pojawienie się sporu zbiorowego wśród pracowników administracji. 
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Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 

 warunków pracy – 35, 

 warunków płacy – 88, 

 świadczeń socjalnych – 3, 

 praw i wolności związkowych – 0, 

 innych, nieobjętych definicją sporu – 2. 

 

Przykłady: 

 9-procentowa waloryzacja wynagrodzeń dla wszystkich pracowników od 01.01.2016 r., 

 wzrost wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o kwotę 300 zł brutto ze skutkiem 

od 01.01.2015 r., zmiana regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS, 

 podniesienie płacy zasadniczej dla każdego pracownika o kwotę 600 zł netto z wyrównaniem 

od 01.01.2015 r, wypłacenie każdemu pracownikowi z ZFŚS jednorazowo kwoty 1 500 zł 

z przeznaczeniem na pokrycie wypoczynku wakacyjnego,  

 wzrost wynagrodzeń pracowników o 20% lub waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników 

administracji i obsługi, podwyższenia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

(motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), 

 premia z okazji Dnia Chemika, doładowanie kart podarunkowych,  

 poprawa warunków pracy poprzez zmniejszenie liczebności uczniów lub zaprzestanie 

podejmowania czynności zmierzających do zmniejszenia zatrudnienia, 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji, 

 poprawa warunków bhp, 

 zmiana treści układu zbiorowego pracy polegająca na skróceniu używalności elementów 

umundurowania, podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego za botki z 80 zł do 140 zł oraz 

za półbuty z 60 zł na 100 zł, 

 zwiększenie środków finansowych na realizację celów statutowych i bieżącą działalność 

pracodawcy.  

 

W 20 przypadkach pracodawcy nie wskazali w zawiadomieniach o wszczęciu sporu 

zbiorowego, jakiego rodzaju żądania zostały zgłoszone przez organizacje związkowe. 

W 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy nie przeprowadzono żadnych 

kontroli, które miałyby związek ze wszczętym sporem zbiorowym.  

 

Wyniki sporów 

 

W 2015 r. wpłynęło łącznie 9 pism, w których pracodawcy poinformowali o zakończeniu sporu 

zbiorowego. Wszystkie spory zakończyły się zawarciem stosownego porozumienia pomiędzy stronami.  

 

Przykłady, uwagi, wnioski 

 

W większości przypadków przedmiotem sporów zbiorowych powstałych w 2015 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 zmiany regulaminu zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. Związki zawodowe w postulatach dotyczących żądań wysunęły także poprawę 

warunków pracy (poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaprzestanie podejmowania czynności 

zmierzających do zmniejszenia zatrudnienia). W jednym przypadku strona związkowa wniosła 

o zmianę treści układu zbiorowego pracy polegającą na skróceniu używalności elementów 

umundurowania.  

Spośród sporów zbiorowych zgłoszonych Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Bydgoszczy 

w 2015 r., jedynie w 9 przypadkach strony sporu powiadomiły o jego zakończeniu i podpisaniu w tej 

sprawie stosownego porozumienia. W jednym przypadku pracodawca poinformował o zakończeniu 
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sporu zbiorowego i podpisaniu stosownego porozumienia, w którym zawiadomił o dojściu 

do porozumienia w zakresie większości żądań oraz nierozstrzygnięciu postulatu w sprawie 

podniesienia wynagrodzeń dla pielęgniarek położnych. Postulat ten strony odroczyły jednak do czasu 

podjęcia decyzji przez ministra zdrowia. Organizacja związkowa poinformowała o niezakończeniu 

sporu zbiorowego, stąd uznano go za nadal trwający.  

W dalszym ciągu, podobnie jak w latach ubiegłych, w przypadku sporów, w których nie doszło 

do zawarcia przez strony porozumienia, powodem odmowy jego zawarcia była najczęściej trudna 

sytuacja finansowa pracodawcy lub brak możliwości spełnienia żądań płacowych przez pracodawcę. 

 

18. Rejestracja informacji o przedłużonych okresach 

rozliczeniowych czasu pracy 
 

W roku 2015, zgodnie z dyspozycją art. 150 § 2 k.p. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy wpłynęło 51 zawiadomień o stosowaniu przedłużonych okresów rozliczeniowych  

w równoważnym systemie czasu pracy. Czterdzieści dziewięć zawiadomień dotyczyło wprowadzenia 

3-miesięcznych okresów rozliczeniowych, a 2 zawiadomienia dotyczyły 4-miesięcznych okresów 

rozliczeniowych. Ponadto stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy 

kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.) pracodawcy zawiadomili Okręgowego Inspektora 

Pracy w Bydgoszczy o 25 przypadkach wprowadzenia 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego  

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

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 13 przypadkach porozumienia zawarte zostały  

z przedstawicielami organizacji związkowych działających u pracodawców. W 30 przypadkach 

partnerzy społeczni zawarli porozumienie o wprowadzeniu okresu rozliczeniowego wydłużonego  

do 12 miesięcy.  

W 9 przypadkach przedstawiciele związków zawodowych zawarli porozumienie, wprowadzając 

12-miesięczne okresy rozliczeniowe, w 2 przypadkach strony postanowiły o wprowadzeniu  

6-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Po 1 przypadku strony wprowadziły porozumieniem  

4-miesięczny oraz 3-miesięczny okres rozliczeniowy.  

Z kolei spośród ogólnej liczby 30 porozumień zawartych z przedstawicielami pracowników  

16 porozumień dotyczyło wprowadzenia 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych, 1 porozumienie 

dotyczyło 9-miesięcznego okresu rozliczeniowego. W 4 porozumieniach strony zawarły  

6-miesięczny i 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Pozostałe porozumienia dotyczyły 3-miesięcznych 

okresów rozliczeniowych.  

Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć tendencję, że przedmiotem 

porozumień zawieranych z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracowników  

w zdecydowanej większości przypadków było wprowadzenie maksymalnego, 12-miesięcznego okresu 

rozliczeniowego. Przedłużony okres rozliczeniowy dotyczył najczęściej pracowników działu produkcji 

oraz pracowników magazynów. 

W 2 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. 

Należy zauważyć, iż największa liczba nieprawidłowości związanych z wypełnianiem przez 

pracodawców obowiązków wynikających ze znowelizowanego przepisu art. 150 k.p. dotyczyła 

podpisania porozumienia przez jednego przedstawiciela pracowników, podczas gdy art. 150 § 3 k.p. 

mówi o przedstawicielach pracowników. Po dokonaniu wezwania i pouczeniu pracodawców, 

pracodawcy przekazywali kopię porozumienia podpisaną przez co najmniej 2 przedstawicieli 

pracowników. Inne nieprawidłowości (ale w zdecydowanej mniejszości) dotyczyły nieprzekazywania 

kopii porozumienia. Pracodawcy informowali tylko o fakcie zawarcia samego porozumienia.  

Nie stwierdzono, jak bywało w latach poprzednich, wpłynięcia kopii porozumień, po terminie 

wynikającego z treści art. 150 § 4 k.p.  
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19. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych 

zajęć zarobkowych przez dzieci 

 
W 2015 r. przeprowadzono 3 kontrole dotyczące wydawania zezwoleń na wykonywanie pracy 

lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci. Wszystkie kontrole zostały podjęte w wyniku wniosku 

pracodawcy o wydanie takiego zezwolenia. Wnioskodawcą była jedna instytucja wykonująca 

działalność kulturalno-artystyczną.  

Inspektorzy pracy prowadzący kontrole związane z wydaniem zezwolenia na pracę dzieci, 

analizowali dokumenty przedstawione przez pracodawcę: pisemne zgody rodziców/opiekunów dzieci, 

opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania pracy 

przez dzieci lub innych zajęć zarobkowych, orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań  

do wykonywania pracy przez dzieci czy też opinie dyrektorów szkół, do których dzieci uczęszczają,  

w zakresie możliwości wypełniania obowiązku szkolonego w czasie wykonywania pracy lub innych 

zajęć zarobkowych. Dokonali też oceny charakteru i rodzaju wykonywanych prac lub innych zajęć 

zarobkowych.  

We wszystkich przypadkach wobec dzieci objętych decyzjami ustalono, że nie przewiduje się 

prac na wysokości, w zapadniach, w hałasie. Ponadto wskazano, że zapewnione zostało zaplecze 

higieniczno-sanitarne (garderoby, łazienki, ubikacje i natryski). Dzieci przychodzą na próby i spektakle 

razem z opiekunami, dla których również przewidziano odrębne pomieszczenie. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

42 | S t r o n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadzi 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 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono w sumie  

188 wypadków, w tym 4 zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz 2 wypadki osób niepodlegających 

ubezpieczeniu wypadkowemu. W 24 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), a w 5 przypadkach ze względu na miejsce 

zaistnienia wypadku poza właściwością miejscową okręgu (sprawy badania okoliczności i przyczyn 

wypadków przekazano do innych OIP). W 16 przypadkach zdarzenia nie zostały uznane za wypadki 

przy pracy, a w 9 przypadkach na dzień 31.12.2015 roku kontroli nie zakończono 

W 2015 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 146 wypadków przy pracy (w tym 

124 zaistniałe w 2015 r., 21 zaistniałych w 2014 r. i 1 zaistniały w 2013 r.). Na łączną liczbę zbadanych 

wypadków przy pracy składało się 138 indywidualnych i 8 zbiorowych. W wypadkach pojedynczych  

33 stanowiły zdarzenia śmiertelne, 44 powodujące ciężkie obrażenia ciała oraz 61 lżejsze obrażenia.  

W wypadkach tych łącznie poszkodowanych zostało 158 osób, w tym 34 poniosły śmierć, 44 doznało 

ciężkich obrażeń ciała, a 80 - lżejsze obrażenia. Natomiast w wypadkach zbiorowych poszkodowanych 

zostało 20 osób, w tym 1 poniosła śmierć, a 19 doznało lekkich obrażeń.  

Informacje o wypadkach Okręgowy Inspektor Pracy uzyskiwał od pracodawców, którzy 

wypełniali zapis art. 234 § 2 kodeksu pracy, a także od innych organów, takich jak: policja, prokuratura, 

pogotowie ratunkowe oraz innych okręgowych inspektoratów pracy i mediów. 

Rok 

zaistnienia 

wypadku 

Liczba zbadanych 

wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

Ogółem 

w tym: 

Ze skutkiem 

śmiertelnym 

Z ciężkimi 

obrażeniami 

ciała 

2015 
ogółem 146 158 34 44 

w tym zbiorowych 8 20 1 0 

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 

 

Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy 

gromadzone są przede wszystkim w celu planowania zadań kontrolnych i prewencyjnych. Składają się 

na nie podstawowe informacje dotyczące poszkodowanych, ich płci, wieku, stażu pracy, statusu 

zatrudnienia, wykonywanego zawodu oraz doświadczenia zawodowego. 

W 2015 r. 93% (147 osób) ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni, natomiast  

7% (11 osób) - kobiety. Wśród poszkodowanych w wypadkach, które były przedmiotem badania przez 

inspektorów pracy 78,5 % (124 osoby) stanowili pracownicy, a 21,5% (34 osoby) - osoby świadczące 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Zdecydowana większość poszkodowanych w zbadanych 
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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

42,3% 

16,8% 
14,1% 

6,7% 

20,1% 

43,8% 

20,5% 

8,0% 11,5% 16,2% 

48,1% 

20,9% 

8,9% 
8,9% 13,2% 

2013 2014 2015

wypadkach – 99,4% (157 osób) posiada obywatelstwo polskie, a 0,6%, czyli 1 osoba, to obywatel 

spoza krajów Unii Europejskiej. 

 

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach - wg podstawy świadczenia pracy 

w latach 2013-2015 

 
 

W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowanych zostało 76 osób o stażu 

pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (48,1% ogółu poszkodowanych), z których  

22 to poszkodowani o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 6 poniosło śmierć, 9 doznało ciężkich obrażeń 

ciała, a 7 lżejszych obrażeń).  

Największą liczbę poszkodowanych stanowiły osoby w przedziale wieku od 30 do 39 lat  

– 37 osób (23,4% ogółu poszkodowanych), w następnej kolejności od 19 do 29 lat – 35 osób (22,2%), 

od 40 do 49 lat – 35 osób (22,2%) od 50 do 59 lat – 32 osoby (20,3%), od 60 do 69 lat – 15 osób 

(9,5%). Natomiast najliczniejszą grupę pracowników, którzy w wyniku wypadku ponieśli śmierć  

– 11, to osoby w wieku od 40 do 49 lat.  

 
Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach wg stażu pracy 

w zakładzie w latach 2013 – 2015 
  

2013 2014 2015

91,9 86,1 78,5 

8,1 13,9 21,5 

Poszkodowani świadczący pracę na
innej podstawie

Poszkodowani świadczący pracę na
podstawie umowy o pracę

do 7 dni od 8 do
30 dni

od 31do
90 dni

od 91 do
180 dni

od 181
dni do 1

roku

12,8% 

8,1% 

5,4% 5,4% 

10,6% 

12,4% 

5,1% 5,9% 7,3% 

13,1% 

13,9% 

7,6% 
10,1% 

8,9% 
7,6% 
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Ze względu na zajmowane stanowisko najwięcej poszkodowanych w wypadkach to operatorzy 

maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – 24 osoby (15,2% ogółu poszkodowanych), 

robotnicy budowlani i pokrewni – 23 osoby (14,6%), kierowcy i operatorzy pojazdów – 18 osób 

(11,4%), robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń – 16 osób (10,1%).  

 
Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych  

w latach 2013 – 2015 – wg wieku 

 
 

W 2015 r. nastąpił wzrost liczby poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym do 34 wobec  

19 tego typu zdarzeń mających miejsce w roku 2014.  

Należy podkreślić, że w 2014 r. spośród 19 osób, które poniosły śmierć, 1 zmarła podczas 

pracy w wyniku samoistnych schorzeń, a 5 zginęło w wypadkach komunikacyjnych. Natomiast w 2015 

r. spośród 34 osób, które poniosły śmierć, 9 osób zmarło na skutek samoistnych schorzeń i podobnie 

jak w poprzednim roku 5 zginęło w wypadkach komunikacyjnych. 

Należy podkreślić, że w 2015 r. nastąpił wzrost liczby poszkodowanych ze skutkiem 

śmiertelnym - głównie wskutek upadków z wysokości z 3 w 2014 r. do 9 w 2015 r. 

 
Poszkodowani ciężko w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych  

w latach 2013 – 2015 – wg wieku 

 
 

2013 ( 29
poszkodowanych)

2014 (19
poszkodowanych)

2015 (33
poszkodowanych)
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1 

od 19 do 29 od 30 do 39 od 40 do 49 od 50 do 59 od 60 do 69 70 i więcej

2013 ( 36 poszkodowanych) 2014 (45 poszkodowanych) 2015 (44 poszkodowanych)
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Wyniki kontroli wskazują, że najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy  

w danym zakładzie. W latach 2013 – 2015 odsetek poszkodowanych, pracujących do 1 roku  

w zakładzie kształtował się na poziomie prawie 45 %. 

Wśród przyczyn wypadków zaistniałych w tym okresie, w których poszkodowanych zostało  

199 osób o stażu do 1 roku, znalazły się: 

 brak urządzeń zabezpieczających np. przed dostępem do strefy niebezpiecznej lub 

niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających, niewłaściwa eksploatacja, w tym 

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego,  

 niewłaściwe rozwiązania techniczne dotyczące elementów sterowniczych i sygnalizacji 

zagrożeń, 

 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, 

 brak szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub niewłaściwe przeszkolenie  

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 pracujących 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 związanego z pracą. 

W 2015 r. podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w następujących 

gałęziach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe - 67 wypadków (45,9%) wszystkich wypadków, 

budownictwo - 26 wypadków (17,8%), handel i naprawy - 12 wypadków (8,2%), rolnictwo i leśnictwo  

- 7 wypadków (4,8%), transport i gospodarka magazynowa - 7 wypadków (4,8%), administracja 

publiczna i obrona narodowa - 4 wypadki (2,7%) i wytwarzanie energii - 3 wypadki (2,1%).  

 Na 67 wypadków zaistniałych w przetwórstwie przemysłowym składały się 64 wypadki 

pojedyncze, w tym 8 śmiertelnych, 24 ciężkie, 32 lekkie oraz 3 wypadki zbiorowe.  

W wypadkach tych poszkodowanych zostało 71 osób, w tym 8 poniosło śmierć, 24 odniosły ciężkie 

obrażenia ciała i 39 lżejsze obrażenia ciała. 

W budownictwie na łączną liczbę 26 wypadków składało się 25 wypadków pojedynczych,  

w tym 9 śmiertelnych, 7 ciężkich, 9 wypadków lekkich oraz 1 wypadek zbiorowy. W sumie w tych 

wypadkach poszkodowanych zostało 29 osób, w tym 9 zginęło na miejscu lub w wyniku doznanych 

urazów, 7 odniosło ciężkie i 13 lżejsze obrażenia ciała. 

W handlu i naprawach na łączną liczbę 12 wypadków składało się 11 wypadków 

pojedynczych, w tym 1 śmiertelny, 2 ciężkie, 8 lekkich oraz 1 zbiorowy. W wypadkach tych 

poszkodowanych zostało 14 osób, w tym 1 poniosła śmierć, 2 odniosły ciężkie obrażenia ciała  

i 11 lżejsze obrażenia. 

Najwięcej wypadków śmiertelnych zaistniało w budownictwie (9), przemyśle (8) oraz 

transporcie i gospodarce magazynowej (5). Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi do takich 

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

transportowanym ładunkiem, uszkodzenie, pęknięcie, ześlizgnięcie lub upadek czynnika materialnego 

oraz poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby - w tym z wysokości. 

 

Do wypadków śmiertelnych dochodziło m.in.: 

 podczas poruszania się, w tym wchodzenia na lub schodzenia z rusztowań, podestów, drabin, 

dachów co zakończyło się upadkiem z wysokości (9 poszkodowanych, z których 4 pracowało 

krócej niż 1 rok) - np. podczas robót remontowych dachu z płyt eternitowych nastąpiło 

załamanie się płyty i pracownik spadł z wysokości 8 metrów na betonową posadzkę, w innym 

przypadku po zakończeniu mycia cysterny do przewozu mleka poszkodowany schodził  
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z podestu roboczego cysterny po drabinie zainstalowanej na pojeździe, będąc już na posadzce 

stracił równowagę i przewrócił się do tyłu, uderzając głową o betonowe podłoże,  

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

pasażera (wśród 7 poszkodowanych 3 pracowało krócej niż 1 rok), 

 podczas wykonywania pracy narzędziami ręcznymi zmechanizowanymi  

i niezmechanizowanymi (6 poszkodowanych, w tym 5 pracowało krócej niż 1 rok)  

np. w 2 przypadkach wskutek porażenia prądem podczas wykonywania prac pielęgnacji drzew 

za pomocą pił zamocowanych na drążkach metalowych pod czynnymi napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi 15 kV, w 1 przypadku podczas wykonywania ścinki drzewa za pomocą 

spalinowej piły łańcuchowej, kiedy drzewo już upadało, jedna z gałęzi wierzchołkowych 

zahaczyła o podszyt, nagięła się, a następnie oderwała od pnia i poleciała w kierunku 

poszkodowanego, uderzając go w głowę,  

 podczas wykonywania prac transportowych, w wyniku uderzenia przez poruszający się pojazd 

oraz podczas ręcznego rozładunku elementów stalowych (2 poszkodowanych, w tym 1 o stażu 

poniżej 1 roku),  

 podczas wykonywania czynności związanych z operowaniem przedmiotami, w tym braniem  

do rąk, chwytaniem, trzymaniem, unoszeniem (2 poszkodowanych) - np. w 1 przypadku 

poszkodowany kierowca wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem 

podnoszenia, chcąc poprawić ułożenie pustych palet drewnianych na widłach wózka (bez 

wyłączenia napędu wózka), wszedł na podstawę kolumny kierowniczej i prawdopodobnie 

przypadkowo nogą przesunął dźwignię uruchamiającą maszt wózka w położenie „do tyłu”;  

w efekcie został przyciśnięty masztem do ramy kabiny wózka,  

 ponadto 8 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 2015 r. 

wg sekcji PKD (158 poszkodowanych) 

 
Najwięcej osób, które w wyniku odniesionych obrażeń w wypadkach straciły życie pracowało w: 

 

 budownictwie – ogółem 9 osób - 5 na terenie budowy podczas wykonywaniu robót 

remontowych i rozbiórkowych, 2 przy wykonywaniu robót związanych ze wznoszeniem 

budynków, 1 przy wykonywaniu prac związanych z czyszczeniem kręgów betonowych  

na placu magazynowym zakładu prefabrykacji oraz 1 podczas przewożenia na drodze 

publicznej żwiru samochodem ciężarowym z naczepą,  

45,0% 

18,4% 

16,5% 

4,4% 
4,4% 

3,8% 2,5% 2,5% 2,5% 

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

pozostałe sekcje gospodarki

rolnictwo i leśnictwo

transport i gospodarka magazynowa

usługi administrowania

dostawa wody

działalność profesjonalna (naukowa i
techniczna)

administracja publiczna i obrona narodowa
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 w przetwórstwie przemysłowym – ogółem 8 osób - 3 przy produkcji artykułów spożywczych 

oraz po 1 przy produkcji wyrobów z drewna i korka z wyłączeniem mebli, przy produkcji 

chemikaliów przy produkcji metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 

przy produkcji pojazdów, przyczep i naczep, przy produkcji wyrobów z mineralnych surowców 

niemetalicznych, 

 w transporcie i gospodarce magazynowej – ogółem 5 osób, wszystkie w transporcie 

lądowym, 

 w rolnictwie i leśnictwie – ogółem 4 osoby - 2 podczas prowadzenia upraw rolnych oraz 

chowu i hodowli zwierząt, 2 w trakcie pozyskiwania drewna. 

 

Badając okoliczności 146 wypadków przy pracy, inspektorzy pracy ustalili łącznie 637 przyczyn 

tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były przyczyny organizacyjne – 287 (45,0%) i przyczyny 

ludzkie – 284 (44,6%). Podobnie jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba przyczyn związana była 

z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi, tzw. przyczyny techniczne – 

66 (10,4%). 

 
Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków: 
 

techniczne 

 
 

organizacyjne 

 
 

ludzkie 
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43 

wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

niewłaściwy stan czynnika materialnego
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26 

55 
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niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

16 

24 

39 

59 

146 

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
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Powtarzalne przyczyny wypadków przy pracy to:  

 

techniczne: 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego – 37,6% ogółu przyczyn technicznych 

(nadmierna eksploatacja czynnika, niewłaściwe naprawy i remonty czynnika oraz inne 

nieprawidłowości związane z eksploatacją), 

 brak, niewłaściwy dobór osłon oraz urządzeń zabezpieczających – 22,7% (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), 

 ukryte wady czynnika materialnego – 12,5%, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego – 12,0%, 

 niewłaściwe elementy sterownicze, w tym brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń – 9,1%,  

 brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej – 6,1%. 

 

organizacyjne: 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym – 12,9 % ogółu przyczyn natury 

organizacyjnej, 

 brak nadzoru nad pracownikami – 12,5%, 

 dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 9,1%, 

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

8,1 %, 

 niewyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej lub niewłaściwy dobór tych 

środków – 6,3%,  

 dopuszczanie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań 

lekarskich – 4,8% 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy w zakresie dojść i przejść – 4,5% 

 

ludzkie: 

 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) – 47,9% 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 zagrożenia – niewyłączenie maszyny, 

niewyłączenie napięcia, niewłaściwe operowanie kończynami w strefie zagrożenia, zbyt 

szybka jazda, żarty, bójki) – 21,5%, 

 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) 

– 12,3%, 

 stan psychofizyczny pracowników, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy 

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

alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych) – 7,4%. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych naruszeń przepisów bhp inspektorzy 

pracy wydali łącznie 213 decyzji, w tym 11 decyzji wstrzymania prac lub działalności, ze względu 
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na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia, 17 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń, 19 decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 108 k.p.a.,  

6 decyzji zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan 

warunków pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, 5 decyzji skierowania 

do innych prac 24 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom o pracach 

wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych i 1 decyzję nakazania ustalenia w określonym terminie 

okoliczności i przyczyn wypadku.  

Ponadto w 79 wystąpieniach pokontrolnych inspektorzy pracy skierowali łącznie 197 wniosków 

dotyczących podjęcia działań organizacyjno – technicznych mających na celu wyeliminowanie lub 

ograniczenie zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w ocenie ryzyka zawodowego.  

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

wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy nałożyli 68 mandatów karnych, 

na łączną kwotę 99 700,00 zł. W 3 przypadkach inspektorzy pracy skierowali da sądów wnioski 

o ukaranie, we wnioskach zawarto 15 wykroczeń. Ponadto w 10 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 

1 032 porady, w tym 318 prawnych, 663 technicznych oraz 51 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 2015 r. 

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

wypadkowych w celu przeciwdziałania wzrostowi liczby wypadków przy pracy. 

W związku z wystąpieniem wypadków śmiertelnych, w wyniku porażenia prądem elektrycznym, 

podczas wykonywania prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew w bezpośredniej bliskości 

napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV oraz dokonaną analizą okoliczności 

i przyczyn tych wypadków, w szczególności w zakresie wyłączania linii na czas robót i wystawiania 

poleceń pisemnych, podjęto decyzję o włączeniu do harmonogramu działań Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy na rok 2016 tematu własnego „Poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach wykonujących pracę na rzecz dystrybutorów i producentów 

energii elektrycznej”. 

Kontrole, jakie przeprowadzone zostały przez inspektorów pracy u pracodawców i w innych 

podmiotach gospodarczych w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków, 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 ograniczania zagrożeń wypadkowych. 

 

2. Kontrola poprawności postępowania powypadkowego 

prowadzonego przez pracodawców 

 
W 2015 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 467 zakładach. Badaniu poddano 1 264 dokumentacje powypadkowe, w tym 

54 dokumentacje z wypadków nieuznanych za wypadki przy pracy. 
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Najczęściej występujące nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności  

i przyczyn wypadków 

 

 

Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że ponad 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 2015 r. stwierdzono aż 99 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. Najczęściej jednak członkiem zespołu zostawał 

kierownik komórki organizacyjnej zakładu (bezpośredni przełożony poszkodowanego), w której 

poszkodowany był zatrudniony. Brak tej wiedzy skutkuje także nieprawidłowościami w zgłaszaniu 

wypadków, np. mimo takiego obowiązku w 2015 r. w 13 przypadkach pracodawcy nie zawiadomili 

właściwego inspektora pracy o wypadku, a dziewięciokrotnie dokonali tego w odległym terminie.  

Brak znajomości przepisów dotyczących badania wypadków spowodował, że 29 pracodawców 

zatwierdziło 32 protokoły powypadkowe po terminie, a 8 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 60 zakładach aż 75 zdarzeń 

wypadkowych zostało zgłoszonych przez poszkodowanych w odległym terminie. W 21 przypadkach 

bezpośredni przełożony poszkodowanego, który powziął informację o wypadku, nie przekazał jej 

pracodawcy.  

Wiele postępowań powypadkowych przeprowadzonych zostało powierzchownie, 

co skutkowało licznymi nieprawidłowościami przy sporządzaniu protokołu powypadkowego. Ustalono, 

że takie przypadki występowały głównie w dokumentacjach sporządzanych przez zespoły 

powypadkowe, w skład których wchodzą inspektorzy ds. bhp spoza zakładu. Zaniechania oględzin 

miejsca wypadku lub zaniedbania czynności koniecznych do zebrania dowodów dotyczących wypadku, 

inspektorzy pracy stwierdzili, badając 84 dokumentacje powypadkowe. Powierzchowne podejście 

do badanego wypadku przejawiało się później określeniem przez zespół powypadkowy tylko jednej 

przyczyny wypadku, części przyczyn lub przyczyn nieadekwatnych do okoliczności zdarzenia. 

Nierzadko jako przyczynę wpisywano w protokole odchylenie od stanu normalnego.  

Wiele zespołów powypadkowych jako przyczynę wypadku, wpisywało 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. Nieustalenie wszystkich przyczyn wypadków inspektorzy 

pracy stwierdzili aż w 292 (23,1%) dokumentacjach powypadkowych, a w 162 przypadkach ustalili inne 

przyczyny niż zespoły powypadkowe. Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy stwierdzili 

przypadki nieujawniania przez członków zakładowych zespołów powypadkowych przyczyn, które 

obciążałyby ich pracodawców. Analiza 67 wypadków przy pracy wykazała naruszenie przepisów przez 

pracodawców.  

W 14 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 12 przypadków braku 

uzasadnienia do nieuznania wypadku za wypadek przy pracy.  

978 
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Nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku

Wadliwe wnioski i środki profilaktyczne
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Nieprawidłowości przy rejestracji wypadków
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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, nie wynikały 

one z oceny ryzyka zawodowego lub były nieadekwatne do przyczyn wypadków. Małe zaangażowanie 

zespołu powypadkowego w sprawę wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości skutkowało tym, 

że bardzo często w protokole powypadkowym jedynym wnioskiem profilaktycznym było omówienie 

wypadku z pracownikami, powtórne przeszkolenie pracowników na stanowisku pracy lub też zwrócenie 

pracownikom uwagi na zachowanie większych środków ostrożności i koncentracji uwagi podczas 

wykonywanych czynności. Takie podejście powoduje, że w wielu przypadkach zagrożenia 

na stanowiskach pracy nie zostają wyeliminowane lub chociażby zredukowane, powodując później 

powtarzalność wypadków. 

Większość pracodawców stara się eliminować podobne wypadki w przyszłości poprzez 

realizację środków profilaktycznych 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. W 2015 r. już tylko około 6% pracodawców nie wykonało wniosków profilaktycznych 

określonych przez zespoły powypadkowe i jest to blisko 5% przypadków mniej niż w roku ubiegłym. 

 

Badając rzetelność rejestracji wypadków przy pracy, inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości, które 

zawarto w tabeli: 

Wyszczególnienie problemu Liczba nieprawidłowości 

2013 2014 2015 

Nieprawidłowości w rejestracji wypadków, w tym: 64 64 54 

brak rejestru wypadków 27 20 22 

nierejestrowanie wszystkich wypadków (liczba 

wypadków niezarejestrowanych) 
37 44 32 

 
W 2015 r. podczas kontroli o 4% więcej zakładów niż w roku 2014, ujawnionych zostało mniej 

nieprawidłowości związanych z rejestracją wypadków. Ma to związek głównie ze zmniejszeniem się 

liczby niezarejestrowanych wypadków (jest to najmniejsza liczba stwierdzonych nieprawidłowości 

od 2008 r.). Trudno określić wszystkie przyczyny niewpisywania przez pracodawców do rejestru 

wszystkich zbadanych wypadków przy pracy. Inspektorzy pracy, badając to zagadnienie, nie analizują 

tego zjawiska, ograniczając się najczęściej do lakonicznego zapisu w protokole z kontroli. Wpisują 

jedynie nazwiska poszkodowanych i daty wypadków. Z pewnością część nieprawidłowości 

(niezarejestrowanych wypadków), jest wynikiem nieprowadzenia przez pracodawców na bieżąco 

zakładowych rejestrów wypadków przy pracy. Świadczyć o tym może 17 decyzji i 10 wniosków 

wydanych przez inspektorów pracy w tej sprawie. 

 

Środki prawne 

 

We wszystkich ujawnianych przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, inspektorzy 

pracy stosowali środki prawne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. 

 

Wydano ogółem 137 decyzji nakazowych, w tym 77 decyzji na piśmie i 60 decyzji ustnych:  

 9 decyzji dotyczyło ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, 

 3 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. 

 

Powyższe decyzje dotyczyły 1 675 pracowników. Do 373 pracodawców inspektorzy pracy 

wystosowali 5 poleceń ustnych oraz 378 wystąpień zawierających w swojej treści 1 054 wnioski, które 

dotyczyły 3 891 pracowników. 
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W stosunku do winnych popełnienia wykroczeń zastosowano środki prawne przewidziane ustawą:  

 skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu zawierający 1 wykroczenie z art. 283 §1 k.p.; sąd 

nie rozpatrzył jeszcze powyższej sprawy, 

 za stwierdzone 9 wykroczeń inspektorzy pracy nałożyli 8 mandatów karnych, w tym 4 wobec 

pracodawców, 3 osobom działającym w imieniu pracodawcy i 1 osobie kierującej pracą innych 

osób u pracodawcy; łączna kwota grzywien w postępowaniu mandatowym wyniosła 13 200 zł, 

 w ramach działań dyscyplinujących wobec 6 osób, odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy, zastosowano środki wychowawcze, tj. ostrzeżenia i pouczenia. 

 

Stwierdzony przez inspektorów pracy w czasie kontroli u 2 pracodawców brak poprawy 

warunków bhp i wzrost zagrożeń aktywizujących zdarzenia wypadkowe, skutkował wnioskami 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 5 wniosków 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 3 733 porad, w tym 

prawnych 1  358, technicznych 2 193 oraz dotyczących legalności zatrudnienia - 182. 

Ponadto, poza czynnościami kontrolnymi, udzielonych zostało 531 porad dotyczących 

wypadków przy pracy, w tym: 

 305 porad ustnych, 

 221 udzielonych telefonicznie, 

 3 porady na piśmie, 

 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Wnioski 

 
Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że duży nacisk kładziony od kilku lat 

na edukację społecznych inspektorów pracy i pracowników zakładowych służb bhp, przynosi rezultaty. 

Przejawia się to w postaci małej liczby błędów popełnianych przez takie zespoły powypadkowe przy 

badaniu okoliczności i przyczyn wypadków. Natomiast jak co roku, najwięcej błędów i nieprawidłowości 

ujawnianych jest w dokumentacjach powypadkowych sporządzanych przez specjalistów ds. bhp spoza 

zakładu. Jest to głównie spowodowane ich małą znajomością specyfiki zakładu, powierzchownym 

podejściem do tematu jak i brakiem zainteresowania w eliminowaniu podobnych zdarzeń 

w przyszłości. W takich dokumentacjach inspektorzy pracy najwięcej błędów stwierdzają w ustalonych 

przyczynach wypadku oraz w określonych wnioskach i środkach profilaktycznych. Dlatego też 

w 2016 r. przede wszystkim szkoleniom objęci powinni zostać specjaliści ds. bhp, prowadzący własną 

działalność. Podnoszenie kwalifikacji wyżej wymienionych, poprzez przekazywanie swoich 

doświadczeń przez prowadzących szkolenia inspektorów pracy, z pewnością w znaczący sposób 

polepszy jakość sporządzanych przez nich dokumentacji powypadkowych. 

Duży nacisk powinien być także położony na dokształcanie pracodawców głównie małych firm, 

gdyż poziom ich wiedzy dotyczącej nie tylko postępowania powypadkowego, ale też ogółu spraw 

związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy jest bardzo niski. 
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3. Kontrole sprawdzające poprawność wypełniania przez 

pracodawców informacji ZUS IWA 
 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30.10.2002 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 Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych indywidualnej składki wypadkowej dla podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczenia 

co najmniej 10 ubezpieczonych. W 2015 r. prawidłowość tych danych sprawdzono u 736 pracodawców 

zatrudniających łącznie 78 069 osób. 

Inspektorzy pracy stwierdzili ogółem 83 przypadki podania do ZUS nieprawidłowych danych 

w 75 drukach ZUS IWA. W 45 przypadkach pracodawcy – płatnicy składek – w czasie trwania 

czynności kontrolnych inspektora pracy skorygowali nieprawidłowe dane oraz wysłali nową informację 

do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

 

 
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 indywidualnej składki 

wypadkowej, a zatem wysokość płaconej składki nie jest zależna od poziomu warunków pracy w tych 

zakładach. 

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępnianie przez ZUS danych zawartych w informacji 

ZUS IWA, zwłaszcza liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz liczby pracowników 

zatrudnionych w warunkach zagrożenia, pozwala inspektorom pracy na efektywny dobór podmiotów 

do kontroli. 

 

4. Działania prewencyjne w obszarze wypadków przy pracy  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził 

działania prewencyjno - promocyjne mające na celu ograniczanie 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: 

24 

13 

12 

7 
4 2 

Najczęstsze nieprawidłowości zgłaszane do ZUS  

poszkodowanych w wypadkach
przy pracy ogółem

adresu do korespondencji
płatnika składek

zatrudnionych w warunkach
zagrożenia

rodzaju działalności według PKD

przeciętnej liczby ubezpieczonych

poszkodowanych w wypadkach
przy pracy śmiertelnych i ciężkich



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

55 | S t r o n a  

 

 w ramach współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy w dniu 

23.04.2015 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyła się XVII 

Konferencja Naukowa pt. „Ochrona zdrowia pracujących”. Organizatorami konferencji byli: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Kujawsko - Pomorski, Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy. 

Podczas konferencji między innymi przedstawiono zagrożenia wypadkowe przy obsłudze 

maszyn szczególnie niebezpiecznych,  

 w drugim roku działalności powołanej przez Okręgowego Inspektora Pracy Kujawsko-

Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy, przeprowadzono 6 szkoleń. Wzięło 

w nich udział 207 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Regionie Toruńsko-

Włocławskim NSZZ „Solidarność”, Zarządzie Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, 

Krajowym Związku Zawodowym Ciepłowników, Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ 

Pracowników Wojska Inspektoratu Wsparcia SZ RP Polski Północnej i w Anwil S.A., 

 społeczni inspektorzy pracy oraz pracownicy służb bhp byli również adresatami warsztatów 

wypadkowych skierowanych do firm, w których w 2015 r. zarejestrowano wypadki lub 

zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W 4 warsztatach wypadkowych udział wzięło 87 osób, 

 w ramach programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” odbyły 

się w kwietniu i czerwcu 2015 r. 2 szkolenia, w których uczestniczyło 40 pracodawców. 

 z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w maju 2014 r. 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. 

Inicjatywa okazała się trafiona, że w 2015 r. powyższe gremium powiększyło się o kolejny 

podmiot. 

 

Przez cały rok w mediach o zasięgu regionalnym ukazało się 16 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 

cech stosunku pracy 

 
W ramach tego tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. 

przeprowadzono 172 kontrole w 171 podmiotach. Kontrolowane podmioty powierzały pracę ogółem 

11 241 osobom. Nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych dotyczyły  

140 podmiotów, a więc wystąpiły w 82% badanych przypadków.  

Kontrole w zakładach, w których odnotowano naruszenia prawa pracy w tym zakresie, 

prowadzone były w 49% w zakładach zatrudniających do 9 pracowników, w 31% w zakładach  

od 10 do 49 pracowników oraz w 15 % w zakładach od 50 do 249 zatrudnionych.  

Najwięcej kontroli dotyczyło zakładów prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw 

(36%), przetwórstwa przemysłowego (18%) i budownictwa (15%). 

Według klasyfikacji PKD, największy odsetek naruszeń przepisów prawa odnotowano 

w branżach: budownictwo (80%), transport i gospodarka magazynowa (70%), handel i naprawy (69%) 

oraz przetwórstwo przemysłowe (69%), usługi hotelarskie i gastronomiczne (60%).  

Na mniejszą skalę stwierdzono nieprawidłowości w podmiotach zajmujących się świadczeniem 

usług administrowania oraz opieki zdrowotnej.  

 

 Efekty kontrolne 

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy skierowali wobec 104 pracodawców 

wystąpienia w sprawach o ustalenia stosunku pracy oraz wydali wobec 38 podmiotów - 44 polecenia, 

wykonane w całości w czasie kontroli. Z analizy dokumentacji i danych statystycznych wynika,  

że 61 pracodawców zrealizowało zalecenia inspektorów pracy. Skierowane wystąpienia zawierały  

113 wniosków, ich realizacją objęto 276 osób.  

W zakresie wykonanych 44 poleceń, ochroną prawną objęto 138 pracowników.  

Inspektorzy pracy, w wyniku ujawnionych naruszeń art. 281 pkt. 1 k.p., wszczęli postępowania 

mandatowe wobec 28 podmiotów na łączną kwotę 31 400 zł.  

Wszczęto również postępowania w sprawach o wykroczenia i skierowano 6 wniosków 

o ukaranie do sądów karnych wobec 6 podmiotów. Sądy rejonowe orzekły kary grzywny w łącznej 

wysokości 4 000 zł. Inspektorzy pracy zastosowali ponadto wobec winnych naruszeń  

art. 281 pkt.1 k.p. środki wychowawcze – 5 pouczeń i 2 ostrzeżenia. Innych postępowań nie 

prowadzono w tym zakresie.  

Inspektorzy pracy działający zgodnie z właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. wnieśli 15 powództw, na rzecz 15 osób, z czego na umowy zlecenie 

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

pracę bez żadnej umowy na piśmie.  

Wytoczone powództwa były skierowane przeciwko 8 pracodawcom. Czterech pracodawców 

powierzało pracę osobom na podstawie umowy zlecenie, dwóch – na podstawie umowy o dzieło, 

dwóch - powierzało pracę bez jakiejkolwiek umowy na piśmie.  

W postępowaniu przed sądami pracy w 2015 r. zapadły następujące rozstrzygnięcia:  

 4 wyroki ustalające istnienie stosunku pracy, w tym 3 prawomocne (w zakresie 12 powództw 

na rzecz 12 osób), 

 5 ugód sądowych ustalających stosunek pracy wobec 5 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  - 

dotyczy 2 powództw, na rzecz 2 osób,  

 6 umorzeń postępowania w związku z zawarciem ugód sądowych - dotyczy 6 powództw 

na rzecz 6 osób.  
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Przyczyny naruszeń prawa 

 

w ocenie inspektorów pracy:  

 brak przepisów ochronnych dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, 

umożliwiających rozstanie się z „niewygodnym” pracownikiem, np. brak okresów 

wypowiedzenia, brak ochrony związkowej,  

 brak konieczności tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy zatrudnieniu 

na podstawie umów cywilnoprawnych,  

 sytuacja ekonomiczna, działanie w warunkach przymusu ekonomicznego,  

 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.  

 

w ocenie pracodawców: 

 brak środków finansowych, uniemożliwiających stałe zatrudnienie na podstawie umów o pracę,  

 warunki przetargów, które przesądzają bardzo często o wyborze najkorzystniejszej finansowo 

oferty,  

 zawieranie umów cywilnoprawnych, chroniących 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, jako możliwości natychmiastowego rozstania się 

z pracownikiem, który nie spełnia oczekiwań w zakresie posiadanych kwalifikacji i umiejętności 

oraz braku konieczności zapewnienia pracy lub wypłacania wynagrodzenia za postój w czasie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych,  

 błędy organizacyjne związane z niezapewnieniem odpowiednio licznej kadry do wykonania 

usługi przez zakład, który wygrywając przetarg, nie był przygotowany na wywiązanie się 

z powierzonych zleceń,  

 traktowanie umowy cywilnoprawnej jako formy sprawdzenia kwalifikacji, predyspozycji 

pracowników. 

 

Powyższymi przyczynami pracodawcy uzasadniali taką formę zatrudnienia, podkreślając 

dobrowolny charakter zawieranych umów cywilnoprawnych, umowną wolę stron, zgodę na pracę 

w warunkach o takim charakterze. 

 

Współpraca z innymi organami współdziałania 

 

W związku z realizacją omawianych tematów, inspektorzy pracy w 2015 r. przeprowadzili 

kontrole na wniosek organów współdziałania: urzędu skarbowego, policji, straży granicznej, 

powiatowego urzędu pracy.  

W kilkudziesięciu przypadkach inspektorzy powiadomili inne organy, najczęściej urzędy 

skarbowe, związki zawodowe, przedstawicieli społecznej inspekcji pracy, policję czy starostów 

powiatu. 

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził ścisłą współpracę z lokalną 

prasą, zwłaszcza w okresie letnim, propagując zagadnienia praw i obowiązków pracowników 

podejmujących pracę sezonową.  

Na łamach prasy ukazał się szereg publikacji, przygotowanych przez inspektorów pracy, 

dotyczących między innymi cech charakterystycznych dla umów o pracę, podobieństw i różnic 

w zakresie cywilnych i pracowniczych stosunków prawnych. Omawiano też uprawnienia inspektora 

pracy w zakresie kierowanych środków prawnych do pracodawców oraz możliwości wytaczania 

powództw na rzecz obywateli.  
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Wnioski 

 

W 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, odnotowano szereg przejawów świadczących 

o występowaniu patologii w stosunkach o charakterze „pracowniczym”.  

Wyniki kontroli ujawniły wiele przypadków zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 

w warunkach charakterystycznych dla zatrudnienia pracowniczego. Najwięcej naruszeń w tym zakresie 

odnotowano w budownictwie, transporcie, handlu, przetwórstwie przemysłowym, usługach hotelarskich 

i gastronomicznych.  

W zakresie zawierania umów cywilnoprawnych, w 72% przypadków udało się inspektorom 

pracy na tyle przekonać pracodawców, że przekształcili umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. 

Łącznie 216 osób w miejsce „umów śmieciowych”, otrzymało umowy o pracę, a więc status 

pracownika wraz z przysługującymi świadczeniami. Tym samym statystycznie w każdej kontroli, 

2 osoby otrzymały gwarancję zapewnienia świadczeń pracowniczych i ochronę ze stosunku pracy.  

 

W celu ograniczenia stosowania umów cywilnoprawnych należałoby wprowadzić szereg zmian 

legislacyjnych o charakterze systemowym np.:  

 ujednolicić zasady ubezpieczenia społecznego i podatków dla umów o pracę i umów 

cywilnoprawnych,  

 całkowicie wyeliminować z obiegu w warunkach podległości służbowej między „pracodawcą” 

w rozumieniu wykraczającym poza definicję kodeksu pracy, a pracobiorcą możliwość 

zawierania umów o dzieło i samozatrudnienia, 

 stosować klauzule społeczne w postępowaniach przetargowych. 

 

Przykłady rażących naruszeń przepisów prawa 

 

Kontrole w delikatesach w miejscowości na terenie powiatu bydgoskiego inspektorzy pracy 

podjęli w związku ze skargą, z treści której wynikało zawieranie umów cywilnych po okresie 

wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, bądź dopuszczanie do pracy osoby na stanowisku 

sprzedawcy w ramach umowy cywilnoprawnej. W czasie kontroli inspektorzy pracy ustalili,  

że w delikatesach zatrudnionych było 5 pracownic na stanowisku kasjer – sprzedawca oraz 6 osób  

w ramach umowy zlecenie na wykonywanie usługi ułożenia towarów. Zebrany materiał dowodowy 

jednoznacznie przesądził o występowaniu przeważających cech stosunku pracy. Osoby wykonujące 

pracę bez względu na rodzaj łączącej je umowy, wykonywały te same czynności związane z obsługą 

klientów, kasy, sprzedażą. Na polecenie inspektora pracy, pracodawca zawarł umowy o pracę  

z 5 zleceniobiorcami na pełen etat. Jedna osoba nie była zainteresowana umową o pracę, złożyła  

w tym zakresie oświadczenie na piśmie i zamierzała zrezygnować z dalszej pracy u tego pracodawcy.  

Inspektor pracy podjął czynności kontrolne w związku z budową hipermarketu meblowego  

w Bydgoszczy. Kontrolą objęto zagadnienia zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

występowania cech stosunku pracy z uwagi na powierzanie pracy w ramach umowy zlecenie grupie  

45 osób. Ustalono, że w ramach zawartych umów zlecenie powierzano prace charakterystyczne dla 

stanowisk wynikających z umowy o pracę, jak operator żurawia, ślusarz, operator pojazdów przy 

pracach drogowych, ziemnych, montażu konstrukcji na budowie. Część osób, oprócz pracy na terenie 

budowy marketu, zatrudniona była również w formie cywilnoprawnej na budowie linii tramwajowej, 

łączącej centrum miasta z jedną z oddalonych dzielnic mieszkalnych. Po analizie materiału 

dowodowego, inspektor pracy zakwestionował wykonywanie prac w formie cywilnoprawnego stosunku 

zobowiązaniowego przez 16 osób. Z materiału dowodowego wynikało, że osoby, którym pracodawca 

powierzył wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umowy cywilnoprawnej, pracowali na rzecz 

firmy z Bydgoszczy przy określonych w umowie pracach, w taki sam sposób, jak pozostali pracownicy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ponadto pracowali zespołowo, w sposób skooperowany, 

razem z pozostałymi pracownikami pod kierownictwem wyznaczonych pracowników nadzoru  

tj. kierowników robót i inżynierów budowy oraz dodatkowego nadzoru ze strony głównego wykonawcy 

inwestycji. W wyniku podjętych czynności inspektor pracy wydał wystąpienie dotyczące potwierdzenia 

umów o pracę w miejsce dotychczasowych umów zlecenie w stosunku do 16 osób. Wobec 
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pracodawcy wszczęto postępowanie mandatowe. Wystąpienie inspektora pracy zostało wykonane 

wobec 16 osób.  

Z uwagi na niewykonanie przez pracodawcę zalecenia inspektora pracy, wydanego  

w listopadzie 2014 r. podjęto kontrolę sprawdzającą w gminnej spółdzielni na terenie 

 woj. kujawsko-pomorskiego. Celem kontroli było zobowiązanie prezesa zarządu spółdzielni  

do zawarcia umów o pracę lub podjęcia czynności zmierzających do skierowania sprawy na drogę 

sądową w trybie art. 63
1
 KPC, z uwagi na bezsporny charakter świadczenia pracy w ramach stosunku 

pracy. Kontrola odbyła się w maju 2015 r. Ustalono, że praca odbywała się pod nadzorem osoby 

wyznaczonej przez zarząd. W piekarni nadzór sprawowała osoba wykonująca pracę na podstawie 

umowy agencyjnej. Ona to kierowała pracą piekarzy i magazynierów zatrudnionych na umowie  

o pracę. W czasie kontroli przesłuchano jednego z agentów w charakterze świadka na okoliczność 

sprawowania nadzoru nad pracownikami świadczącymi pracę w piekarni. Z zeznań wynikało,  

że świadek kierował pracą piekarzy magazynierów, zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 

innych - w ramach umów agencyjnych. Do obowiązków świadka należało ustalanie harmonogramów 

dla zatrudnionych piekarzy i ustalanie terminów urlopów. Piekarze, z którymi anonimowo rozmawiał 

inspektor pracy, zwracali się do świadka jako do kierownika piekarni. Do protokołu z kontroli dołączono 

umowę agencyjną świadka, z której wynikało, że sprawuje on nadzór nad produkcją pieczywa  

w piekarni. Do zadań agenta należało: 

 organizowanie pracy piekarzy w oparciu o cykl produkcyjny, 

 zapewnienie bhp oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

 kontrole w zakresie czystości i higieny, 

 zabezpieczenie magazynu przed włamaniem i kradzieżą, 

 przygotowanie maszyn i urządzeń, 

 kontrolowanie procesu produkcji, 

 prowadzenie produkcji pieczywa z innymi agentami. 

 

Ostatecznie, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, pracodawca zobowiązał się  

do zawarcia wobec 52 osób umowy o pracę z datą od 01.01.2015 r., w tym 23 potwierdzono umowy  

na czas określony. W tym zakresie inspektor pracy wydał polecenie pracodawcy wykonane w czasie 

kontroli. 

 

Agencje ochrony osób i mienia  

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. przeprowadzono 13 kontroli  

w 13 podmiotach. Kontrolowane podmioty powierzały pracę ogółem 1 533 osobom. Wyniki 

przeprowadzonych kontroli nie ujawniły przypadków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy.  

 

Oprócz zagadnień dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia cech 

stosunku pracy, inspektorzy pracy badali następujące kwestie:  

 legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich,  

 opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

 czas pracy, 

 urlopy wypoczynkowe,  

 egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń  

ze stosunku pracy,  

 przygotowanie pracowników do pracy,  

 zgłaszanie danych do ubezpieczenia wypadkowego do ZUS ( ZUS IWA), 

 techniczne bezpieczeństwo pracy. 
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Na podstawie zebranego materiału dowodowego, ujawniono nieprawidłowości w zakresie:  

 wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,  

 poddawania pracowników szkoleniom bhp,  

 zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego,  

 wydawania świadectw pracy,  

 opłacania składek na Fundusz Pracy,  

 wypłacania z opóźnieniem pracownikom wynagrodzenia za pracę,  

 zapisów w treści umów o pracę,  

 udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych,  

 czasu pracy i ewidencjonowania godzin pracy. 

 

Efekty działań kontrolnych  

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali 10 wystąpień, zawierających  

53 zalecenia i 2 polecenia. Skierowane środki prawne nie dotyczyły zagadnień ustalenia istnienia 

stosunku pracy. Inspektorzy pracy wydali również wobec pracodawców 10 wystąpień oraz 2 polecenia 

dotyczące zagadnień prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. Ponadto zastosowali wobec 

pracodawców: 1 mandat, 2 wnioski do sądu karnego z uwagi na nieopłacanie składek na Fundusz 

Pracy w ustawowym terminie oraz 4 środki wychowawcze.  

Kontrole objęte tym tematem dotyczyły sektora prywatnego, a prowadzone były  

w 46% u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników. W 23% zakładów  

od 10 do 49 pracowników. Wśród branż gospodarki wg klasyfikacji PKD w 100% dotyczyły one usług 

administrowania.  

 

Placówki handlowe wielkopowierzchniowe 

 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 6 kontroli u 5 pracodawców, 

zatrudniających ogółem 844 pracowników, w tym 624 kobiety; w podmiotach kontrolowanych 

zatrudniano 1 pracownika młodocianego; 19 osób wykonywało pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  

Z prowadzonych kontroli wynika, że w niektórych placówkach wielkopowierzchniowych nie 

zatrudnia się osób na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty kontrolowane, 

np. w kontrolowanym markecie spożywczym w Bydgoszczy czy w markecie budowlanym Toruniu.  

W oparciu o analizę dokumentacji dotyczącej kontroli zawierania umów cywilnoprawnych  

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, kontroli poddano łącznie 18 umów zlecenia  

i 1 przypadek wykonywania pracy przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy ustalili, że nie występują przypadki zawierania umów 

cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. Umowy cywilnoprawne 

zawierano z osobami niepowiązanymi kapitałowo lub osobowo z podmiotem kontrolowanym. Osoby  

te nie były również pracownikami kontrolowanych podmiotów. Na podstawie umów zlecenia 

powierzano prace dorywcze (m.in. w związku ze wzmożonym obrotem w okresie świątecznym lub przy 

inwentaryzacji), w tym związane z: pracami sprzątania i wykładania towaru na półki, przygotowaniem  

i przeprowadzeniem inwentaryzacji towarów (prace wykonywała pełnoletnia uczennica szkoły średniej), 

wykonywaniem czynności polegających na nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, wykonywaniem 

czynności polegających na pracach porządkowych związanych ze składaniem i rozkładaniem regałów 

ich konserwacją i utrzymaniem w gotowości. Zlecono również prace informatyczne podmiotowi 

prowadzącemu własną działalność gospodarczą. 

O prowadzonych kontrolach, przedmiocie i zakresie kontroli inspektorzy pracy informowali 

działające na terenie marketów organizacje związkowe. W jednym przypadku kontrola została 

wszczęta wskutek skargi złożonej przez związki zawodowe (skarga nie dotyczyła zatrudnienia  

na podstawie umów cywilnoprawnych).  

Analiza dokumentacji z przeprowadzonych kontroli prowadzi do wniosku, że w placówkach 

wielkopowierzchniowych umowy cywilnoprawne zawierane są w sposób ograniczony i nie stanowi 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

62 | S t r o n a  

 

powszechnej praktyki. Z informacji uzyskanych od pracodawców wynika, że bazują oni  

na doświadczeniu swoich pracowników, którzy niewątpliwie w większym stopniu identyfikują się  

z firmą. Z tego względu umowy cywilnoprawne nie stanowią podstawy zatrudnienia w tych placówkach. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 22 kontrole u 21 pracodawców, 

zatrudniających ogółem 207 osób, w tym 76 wykonujących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 124 pracowników (105 kobiet i 1 pracownik młodociany). 

W oparciu o analizę dokumentacji dotyczącą kontroli zawierania umów cywilnoprawnych  

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, kontroli poddano łącznie 82 umowy 

cywilnoprawne, w tym 79 umów zlecenia i 3 umowy o dzieło. Nie zewidencjonowano przypadków 

wykonywania pracy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Liczba umów 

cywilnoprawnych zawartych (w ocenie inspektorów pracy) w warunkach właściwych dla stosunku pracy 

wynosiła 46 u 7 pracodawców. Spośród badanych umów zlecenia 2 umowy zawarto z własnymi 

pracownikami, w tym za wykonywanie pracy w święto (potwierdzono realizację wniosku). W przypadku 

2 pracodawców, na polecenie wydane przez inspektora pracy, w miejsce umów zlecenia zawarto 

umowy o pracę z 3 pracownikami. Inspektor pracy w wyniku rekontroli potwierdził wykonanie wniosku  

o zawarcie umowy o pracę z 1 pracownikiem, w miejsce umowy zlecenia. W przypadku jednego 

pracodawcy zatrudniającego 33 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych i 24 pracowników, 

inspektor pracy poddał szczegółowej analizie podstawę świadczenia pracy przez zleceniobiorców. 

Inspektor pracy, w wyniku kontroli, wydał wniosek o niezawieranie umów cywilnoprawnych  

w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. 

Wniosek dotyczył 33 osób. W wyniku prowadzonej rekontroli inspektor pracy uznał realizację wniosku, 

w tym dokonano zapisu w protokole, że zgodnie z oświadczeniem pracodawcy nie zawiera umów 

zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art 22 § 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa  

o pracę. W pozostałych 7 przypadkach, w których wnioskowano o zawarcie umowy o pracę, nie 

potwierdzono realizacji wniosku. 

Analiza dokumentacji z przeprowadzonych kontroli prowadzi do wniosku, że w placówkach 

handlowych małopowierzchniowych umowy cywilnoprawne zawierane są częściej, w stosunku  

do placówek wielkopowierzchniowych, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia. Można stwierdzić,  

że w odróżnieniu od placówek wielkopowierzchniowych, mniejszym pracodawcom zależy na ciągłości 

pracy, a nie na budowaniu stałej kadry pracowników. Oprócz pracodawców zawierających umowy 

zlecenia na pracę w święta, coraz częściej zdarzają się sytuacje opierania działalności na podstawie 

umów cywilnoprawnych - zlecenia. Jednak zatrudnione osoby nie są zainteresowane interwencją 

inspektora pracy w charakter stosunku prawnego, co, jak się wydaje, nie do końca jest zgodne  

z interesem zatrudnionych. Jednak wnioskować można, że osoby świadczące pracę wolałyby, aby 

zmiana charakteru umowy zlecenia na umowę o pracę mogła nastąpić bez ich udziału, w tym bez 

wniosku do sądu. Mniejsi pracodawcy nie korzystają z zatrudnienia na podstawie umów o prace 

tymczasową.  

Niewątpliwie temat zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 

odpowiadających umowie o pracę wymaga podjęcia stosownych działań legislacyjnych, polegających 

na ich ograniczeniu, np. chociażby czasowemu, co wyeliminowałoby obecną dowolność ich 

zawierania. 

 

B. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu – zawieranie umów 

terminowych 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. przeprowadzono 110 kontroli 

w 109 podmiotach. Kontrolowane podmioty powierzały pracę 7 449 osobom.  

Kontrole objęte tym tematem, podobnie jak w roku 2014, dotyczyły w 97% sektora prywatnego, 

a prowadzone były w 38% u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników,  

w 35% w zakładach do 9 pracowników oraz w 22% w zakładach - od 50 do 249 zatrudnionych,  
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Wśród branż gospodarki wg klasyfikacji PKD dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych, 

przetwórstwo przemysłowe (30%), handel i naprawy (24%), budownictwo (13%). 

W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęła jedna skarga, której 

przedmiotem było nie zawarcie umowy na czas nieokreślony. Zarzuty ujęte w skardze nie potwierdziły 

się. Analiza dokumentacji pokontrolnej z realizacji tego tematu 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.  

 

Przykłady naruszeń prawa: 

 

Kontrolę podjęto w spółce prowadzącej sieć detaliczną w branży piekarniczej na terenie 

Bydgoszczy. Zakresem kontroli objęto między innymi zagadnienia dotyczące nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, zawierania długotrwałych umów na czas określony oraz czasu pracy, kontroli umów 

cywilnoprawnych w warunkach występowania cech stosunku pracy. Kontrola wykazała, że na 122 

osoby zatrudnione na podstawie umów na czas określony, 81 pracowników miało zawarte umowy  

na okresy powyżej 5 lat (np. lata 2014-2024, 2015-2030). Inspektor pracy zakwestionował część umów 

cywilnoprawnych zawieranych ze zleceniobiorcami do wykonywania pracy sprzedawcy. W czasie 

kontroli na polecenie inspektora pracy pracodawca przekształcił 2 umowy zlecenie w umowy o pracę  

i zgłosił pracownice do ubezpieczenia społecznego z kodem 01 10.  

Czynności kontrolne podjęto w firmie zajmującej się sprzedażą hurtową i detaliczną paliw  

na terenie powiatu świeckiego. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące prawnej ochrony stosunku 

pracy, zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach występowania cech stosunku pracy, czasu 

pracy i wynagrodzeń ze stosunku pracy.  

 

W wyniku kontroli inspektor pracy ujawnił nieprawidłowości dotyczące: 

 zawierania umów na czas określony, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

pracownikowi należało potwierdzić umowę na czas nieokreślony,  

 zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach występowania cech stosunku pracy, 

 zawierania umów na czas określony na okresy ponad 5-letnie.  

 

Inspektor pracy skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 11 zaleceń dotyczących 

m.in. stosowania przepisów prawa pracy w sposób zgodny ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem prawa i zasad współżycia społecznego, w zakresie zawierania umów o pracę na czas 

określony, jak również potwierdzenia pracownikom umów o pracę na czas określony w związku  

z dyspozycją art. 25
1
 k.p. W czasie kontroli, na polecenie inspektora pracy, pracodawca przekształcił 

umowy zlecenie w umowy o pracę oraz zgłosił pracownice do ubezpieczenia społecznego z kodem  

01 10.  

 

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli  

 

Ogółem kontrolowanych 109 pracodawców zawarło 2 316 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 1 380 umów o pracę, w tym 1 179 umów na czas 

określony. Inspektorzy pracy odnotowali nieprawidłowości w zakresie 248 umów zawartych na czas 

określony, co stanowi 18% badanych umów. Nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę 

odnotowano w prawie co drugim podmiocie (42%).  

Na 2 316 umów o pracę zawartych na dzień prowadzenia kontroli 861 umów dotyczyło 

okresów powyżej 5 lat, natomiast 430 umów - okresów powyżej 3 do 5 lat. Tym samym odnotowano, 
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podobnie jak w roku ubiegłym, zjawisko zawierania długoterminowych umów o pracę (tj. powyżej 5 lat) 

w 51% ujawnionych przypadków oraz powyżej 3 lat do 5 lat – w 54% badanych zakładów.  

Przyczyny naruszeń prawa 

 

Na podstawie analizy dokumentacji oraz wyjaśnień pracodawców i inspektorów pracy, odnotowano 

następujące przyczyny naruszeń prawa:  

 

zdaniem pracodawców:  

 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 prac, specyfika pracy, 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,  

 

zdaniem inspektorów pracy: 

 uproszczony sposób rozwiązania umowy o pracę, brak konieczności stosowania procedur 

związanych z wypowiedzeniem umowy, 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.  

 

Działania prewencyjne i promocyjne 

 

W 2015 r. prowadzono cykliczne działania prewencyjne i promocyjne dotyczące obszaru 

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”. Zagadnienia prawnej 

ochrony stosunku pracy omawiano również w czasie odbywających się cyklicznie targów pracy  

i imprez otwartych, w czasie których Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uruchamiał własne 

stoiska konsultacyjne. Działania tego typu podejmowano m.in. w Bydgoszczy w czasie Targów Pracy  

i Dni Kariery organizowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i w czasie Targów Pracy 

i Przedsiębiorczości w Nakle Nad Notecią.  

 

Uzyskane efekty kontrolne 

 

W wyniku czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali wobec pracodawców 71 wystąpień 

zawierających 93 zalecenia dotyczące omawianej tematyki.  

Z analizy wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odpowiedzi  

od pracodawców wynika, że wykonano zalecenia w 67% w stosunku do grupy 314 osób. Ze zwrotnych 

informacji pisemnych wynika, że realizacja zaleceń polegała na:  

 przekształceniu części umów lub wszystkich występujących w zakładzie w umowy na czas 

nieokreślony,  

 niestosowaniu na przyszłość umów o pracę na okresy ponad 5-letnie,  

 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 

(nieprawidłowości dotyczyły 72% podmiotów z tej branży) oraz w handlu i naprawach (w 66%).  

Ze struktury zatrudnienia zakładów kontrolowanych na terenie podległym Okręgowemu 

Inspektoratowi Pracy w Bydgoszczy wynika, że spośród wszystkich zatrudnionych pracowników,  

w ramach omawianego tematu, na podstawie umów o pracę na czas określony pracę świadczyło 2 316 

osób, co stanowi 36% ogółu zatrudnionych. Z analizy dokumentacji wynika, że inspektorzy pracy 

zakwestionowali podstawę zatrudnienia w co trzecim badanym przypadku.  

 

Wnioski  

  

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 przewidywało zakazu zawierania umów 

długoterminowych. W celu zapewnienia jakiejkolwiek ochrony prawnej pracującym na takiej podstawie 

inspektorzy pracy, w uzasadnieniu wystąpień, posiłkowali się orzecznictwem Sądu Najwyższego.  

Należy pozytywnie odnotować fakt uchwalenia zmian do kodeksu pracy, które wejdą w życie  

w lutym 2016 r. w zakresie stosowania umów o pracę na czas określony z jednym pracownikiem, 

maksymalnie na okres 33 miesięcy. W 2016 r., w czasie kontroli, inspektorzy pracy dokonywać będą 

oceny wprowadzonych zmian i ich praktycznego stosowania w stosunkach pracowniczych. 

 

Placówki handlowe wielkopowierzchniowe 

 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 3 kontrole u 3 pracodawców, 

zatrudniających ogółem 581 pracowników, w tym 451 kobiet; w podmiotach kontrolowanych nie 

zatrudniano pracowników młodocianych; 18 osób wykonywało pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

W oparciu o analizę dokumentacji ustalono, że w kontrolowanych placówkach na 581 

zatrudnionych pracowników, 283 wykonuje pracę na podstawie umów o pracę na czas określony,  

tj. 48,71%. Przy czym zauważyć należy, że zatrudnienie na czas określony uzależnione jest  

od poszczególnych placówek, gdyż w jednej z kontrolowanych placówek zatrudnienie na czas 

określony stanowi korzystniejszy wskaźnik 23% ogółu zatrudnionych (market zatrudnia  

85 pracowników na czas określony z 365 zatrudnionych łącznie). 

Spośród kontrolowanych umów na czas określony największy odsetek zawarto w zakresie 

zatrudnienia od 1 roku do 5 lat, tj. 61%, umowy na okres do 3 miesięcy - 22%, powyżej 3 do 5 lat - 

13%, powyżej 6 miesięcy do 1 roku - 4%. Nie zawierano umów na czas określony powyżej 5 lat  

i na okres od 3 do 6 miesięcy. 

Na podstawie analizy dokumentacji z przeprowadzonych kontroli oraz informacji uzyskanych 

od pracodawców można stwierdzić, że ugruntowała się praktyka zawierania umów o pracę w ten 

sposób, że po okresie próbnym pracownicy, którzy wyrażają wolę dalszej pracy i na dalszą pracę 

uzyskali akceptację pracodawcy ze względu na prawidłowe spełnienie przez nich oczekiwań  

i uzyskiwanie właściwych efektów pracy, zatrudniani są na podstawie umów zawieranych na czas 

określony i po kolejnej, drugiej umowie - na czas nieokreślony. Sporadycznie zdarzają się przypadki 

zawarcia w miejsce umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony. 

Powszechność zawierania umów na czas określony - poza wyjątkami - prowadzi do braku 

poczucia bezpieczeństwa w zatrudnieniu pracownika. Brak obowiązku podania przyczyny 

wypowiedzenia jest, jak widać, kluczowym argumentem przemawiającym za zawieraniem tego rodzaju 

umów. Stąd potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie jest niezbędna. 
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Pozostałe placówki handlowe 

 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 17 kontroli u 16 pracodawców 

zatrudniających ogółem 299 pracowników, w tym 180 kobiet; w podmiotach kontrolowanych 

zatrudniano 34 pracowników młodocianych; 18 osób wykonywało pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

W oparciu o analizę dokumentacji ustalono, że w kontrolowanych placówkach na 299 

zatrudnionych pracowników, 261 wykonuje pracę na podstawie umów o pracę na czas określony,  

tj. 87,29%.  

Spośród kontrolowanych umów na czas określony największy odsetek zawarto w zakresie 

zatrudnienia od 1 roku do 5 lat, tj. 38 %, powyżej 6 miesięcy do 1 roku - 34%, umowy na okres  

do 3 miesięcy - 10%, powyżej 3 do 5 lat - 10%, umowy na okres od 3 do 6 miesięcy - 4% i na czas 

określony powyżej 5 lat - 4% (w tym zatrudnienie na okres 15 lat 1 osoba, 9 lat 1 osoba i 7 lat  

1 osoba).  

W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości przy zawieraniu kolejnych umów o pracę 

na czas określony (art. 25
1
 § 1 k.p.). Pracownik zatrudniony był na czas określony na stanowisku 

kasjer – sprzedawca.  

Na podstawie analizy dokumentacji z przeprowadzonych kontroli oraz informacji uzyskanych 

od pracodawców można stwierdzić, że ugruntowała się praktyka zawierania umów o pracę w ten 

sposób, że po okresie próbnym pracownicy, którzy wyrażają wolę dalszej pracy i na dalszą pracę 

uzyskali akceptację pracodawcy ze względu na prawidłowe spełnienie przez nich oczekiwań  

i uzyskiwanie właściwych efektów pracy, zatrudniani są na podstawie umów zawieranych na czas 

określony i po kolejnej, drugiej umowie - na czas nieokreślony. Sporadycznie zdarzają się przypadki 

zawarcia w miejsce umowy na czas określony, umowy na czas nieokreślony. Według informacji  

od pracodawców, zawierają oni z pracownikami umowy terminowe ze względu na możliwość 

rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem bez podawania przyczyny wypowiedzenia. 

Powyższe rozwiązanie wynika z faktu, iż istnieje taka możliwość prawna. 

Powszechność zawierania umów na czas określony - poza wyjątkami - prowadzi do braku 

poczucia bezpieczeństwa w zatrudnieniu pracownika. Brak obowiązku podania przyczyny 

wypowiedzenia jest, jak widać, kluczowym argumentem przemawiającym za zawieraniem tego rodzaju 

umów. Potrzeba wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie jest zatem niezbędna. 

 

Zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej  

 

Kontrolami objęto przedsiębiorców posiadających status pracodawcy prowadzącego zakład 

pracy chronionej, zawierających umowy na okres próbny, czas określony, czas wykonywania 

określonej pracy. Miały one na celu dokonanie oceny przestrzegania przepisów dotyczących 

zawierania i rozwiązywania umów terminowych z pracownikami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi.  

W 2015 r. przeprowadzonych zostało łącznie 12 kontroli. Najwięcej umów zbadano pod kątem 

prawidłowości ich sporządzenia (402 umowy) oraz potwierdzenia ich na piśmie z pracownikiem 

(375 umów).  

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło sporządzania umów o pracę na czas określony  

(z 26 pracownikami zawarto tzw. „umowy długoterminowe”). Pozostałe nieprawidłowości to: brak  

w umowach określonego miejsca wykonywania pracy, zawarcie z jednym pracownikiem 5 kolejnych 

umów na czas określony, brak zmiany na piśmie warunków umowy, w jednym przypadku pracodawca 

ustalił termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wcześniej niż na dzień, w którym 

pracownik miał możliwość zapoznania się z oświadczeniem woli w tej sprawie.  

Przykładem rażącego naruszenia przepisów było zawieranie przez jednego z pracodawców 

umów o pracę w sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa do zatrudnienia 

terminowego i z zasadami współżycia społecznego, tj. na okres 30 i 35 lat. W ocenie inspektorów 

pracy zawieranie umów długoterminowych to próba ominięcia przepisów wynikających z zawarcia 

umowy na czas nieokreślony.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

67 | S t r o n a  

 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących potwierdzania na piśmie umowy o pracę  

i rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem.  

Z danych uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że pracodawcy najchętniej zawierali  

z pracownikami umowy na czas określony powyżej roku do 3 lat oraz powyżej 6 miesięcy do roku. 

Najrzadziej natomiast podpisywali umowy na czas określony do 3 miesięcy.  

W wyniku podejmowanych przez inspektorów pracy działań pracodawcy usunęli 

nieprawidłowości, tj. uzupełnili treść umów o pracę, potwierdzili na piśmie zmiany warunków pracy, 

pracownikowi potwierdzono umowę o pracę na czas nieokreślony w zamian za zawartą piątą z kolei 

umowę na czas określony. W pozostałych przypadkach pracodawcy zobowiązali się do przestrzegania 

przepisów dotyczących prawidłowości sporządzania umów oraz ich rozwiązywania.  

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania 

umów terminowych pozwala stwierdzić, że pracodawcy naruszali przepisy prawa w tym zakresie, 

jednakże skala tych naruszeń była niewielka.  

 

2. Wzmożony nadzór 
 

W 2015 r. w zakładach objętych „wzmożonym nadzorem” przeprowadzono wielokrotne 

kontrole: 

 w przedsiębiorstwie produkcji betonu – 5 kontroli, 

 w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją mebli – 3 kontrole. 

 

Pierwsze kontrole zakładach przeprowadzane były odpowiednio w lutym i marcu 2015 r. 

pozostałe zaś sukcesywnie w ciągu całego roku. Ich zakres obejmował również inne zagadnienia niż 

tylko te, które wynikały z zakresu tzw. „wzmożonego nadzoru”. 

 

W przedsiębiorstwie produkcji betonu prowadzono kontrole związane z: 

 legalnością zatrudniania obywateli polskich oraz cudzoziemców, 

 egzekwowaniem praw pracowniczych w zakresie wypłat wynagrodzeń, 

 badaniem skarg byłych pracowników, 

 wypłacaniem wynagrodzenia zasadniczego oraz terminowością tych wypłat,  

 eliminowaniem zagrożeń wypadkowych w budownictwie, 

 badaniem wypadków przy pracy osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek 

pracy, 

 zgodnością zawieranych umów cywilnoprawych z charakterem świadczonej pracy. 

 

W przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją mebli kontrole oprócz „wzmożonego nadzoru” dotyczyły 

również: 

 zagrożeń zawiązanych z występowaniem hałasu w środowisku pracy, 

 badaniem skarg i wniosków pracowników, 

 odwołaniem pracodawcy od decyzji inspektora pracy, 

 kontrolą przestrzegania przepisów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 

W toku prowadzonych kontroli w sposób szczególny zwrócono uwagę na zagadnienia 

dotyczące przyczyn zaistnienia wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dokonano analizy 

prawidłowości i skuteczności działań zapobiegawczych w ww. zakresie. Sprawdzono metody 

informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, sposób 

szkolenia pracowników w dziedzinie bhp oraz kwestię przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich. W toku powyższych kontroli inspektorzy pracy współpracowali z organizacjami 

związkowymi funkcjonującymi w obu zakładach pracy. 
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Ryzyko zawodowe 

 

W zakładach oceniono i udokumentowano ryzyko zawodowe, jakie występuje przy 

wykonywanych pracach. W ocenach tych wyznaczono dopuszczalność ryzyka oraz podjęto działania 

korygujące, skutkiem czego w przedsiębiorstwie produkcji betonu wprowadzono obowiązek stosowania 

ochronników słuchu, a w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją mebli stanowiska pracy 

wyposażono w urządzenia transportu bliskiego takie jak podnośnik nożycowy czy żuraw słupowy. Już 

tyko w sporadycznych przypadkach można stwierdzić, że sporządzone oceny są niepełne  

(np. na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu budowlanego nie zidentyfikowano zagrożenia 

związanego z wibracją). 

W obu zakładach uwzględniono szczegółowe wymagania związane z narażeniem 

pracowników na hałas. Tylko w jednym z zakładów występują stanowiska pracy, na których może 

wystąpić atmosfera wybuchowa. W ocenie ryzyka uwzględniono wymagania związane z tym 

zagrożeniem. 

 

Wypadki przy pracy 

 

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy w zakładach sporządzana jest odpowiednia 

dokumentacja powypadkowa, a następnie wskazywane są środki profilaktyczne mające na celu 

uniknięcie wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości. Nie zawsze jednak wskazane przyczyny  

i zaproponowane środki profilaktyczne są zgodne z ustaleniami dokonanymi pod tym względem przez 

inspektora pracy. Tylko w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją mebli zaproponowane przez 

zespoły powypadkowe wnioski profilaktyczne skutecznie wyeliminowały część zagrożeń  

m.in. zlikwidowano ubytki w posadzce, zmieniono zasady transportu ręcznego oraz zastosowano 

urządzenia pomocnicze. 

 

Zachorowalność na choroby zawodowe 

 

W przedsiębiorstwie produkcji betonu u 2 pracowników odnotowano wystąpienie chorób 

zawodowych w postaci obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego lub 

czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem. Dokonano analizy przyczyn wystąpienia tych chorób  

i jako środek zapobiegawczy wskazano obowiązek stosowania ochronników słuchu przez 

pracowników. Należy zwrócić jednak uwagę na to, że choroby zawodowe wystąpiły u pracowników  

z wieloletnim stażem, rozpoczynających pracę zawodową w latach 70. XX w. i którzy przez wiele lat 

pracowali w warunkach narażenia na hałas również u innych pracodawców. Nie stwierdzono 

przypadków chorób zawodowych u pracowników z krótszym stażem pracy. W firmie meblowej nie 

stwierdzono występowania chorób zawodowych. 

 

Wymagania minimalne dotyczące użytkowanych maszyn  

 

W obu zakładach objętych „wzmożonym nadzorem” odnotowuje się przypadki nie spełniania 

wymagań zasadniczych przez użytkowane maszyny. Ma to najczęściej związek z intensywnością ich 

eksploatacji i nieutrzymywaniem – na bieżąco – odpowiedniego ich stanu technicznego. Ustalono,  

że za powyższą sytuację głównie odpowiedzialne są osoby bezpośrednio kierujące pracą 

pracowników. Inspektorzy pracy wydali odpowiednie środki prawne regulujące stwierdzone 

nieprawidłowości. 

 

Efekty osiągnięte po trzech latach wzmożonego nadzoru 

 

W wyniku działań kontrolno-nadzorczych prowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uzyskano poprawę warunków pracy dla niemal 400 osób. Efektem 

tych działań było między innymi to, że w firmie meblowej przeorganizowano zasady dostawy 

materiałów do produkcji i wysyłki wyrobów gotowych. Nastąpiło usprawnienie produkcji oraz 

wyeliminowano część zagrożeń związanych z transportem i magazynowaniem. Zmodernizowano park 
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maszynowy, zastosowano nowoczesne centra obróbcze, które ograniczyły zagrożenie hałasem. 

Zmniejszono zagrożenia wypadkowe i chorobowe związane z ręcznymi pracami transportowymi 

poprzez zastosowanie urządzeń powodujących mniejsze obciążenie układu mięśniowo szkieletowego. 

W przedsiębiorstwie produkcji betonu służba bhp zintensyfikowała swoje działania poprzez 

edukowanie pracowników w zakresie prawidłowego zachowania się na stanowiskach pracy.  

Od pracowników zaczęto egzekwować m.in. obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Przełożonym uświadomiono, że są odpowiedzialni za życie i zdrowie podległych pracowników. 

 

3. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie 

elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy  

w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy  

 
W roku 2015 przeprowadzono 55 kontroli w zakładach różnej wielkości, w których wystąpiły 

wypadki przy pracy w celu dokonania oceny przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań prewencyjnych, podejmowanych w celu ograniczenia 

ryzyka wypadkowego.  

Zakłady zostały wybrane do kontroli głównie ze względu na wysoką częstość wypadków 

i wcześniej podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy działania kontrolne i prewencyjne w tym 

zakresie.  

 

W ramach realizacji tematu zakłady podzielono na 3 grupy:  

 25 zakładów, które w roku 2013 były kontrolowane po raz pierwszy (104A), 

 15 zakładów o wysokiej częstości wypadków w trzech minionych latach (104B), 

 15 zakładów, które odmówiły lub odstąpiły od udziału w programie prewencyjnym (104C). 

 

Podstawowe informacje o zakładach skontrolowanych przedstawiono w tabeli: 

Informacje ogólne o kontrolowanych zakładach 

 104A 104B 104C 

Liczba skontrolowanych 25 15 15 

Zatrudnienie ogółem 6455 1671 398 

Wielkość wg zatrudnienia:    

- małe < 9 1 2 1 

- średnie 10 - 49 0 5 13 

- duże 50-249 18 7 0 

- wielkie > 250 6 1 1 

Podział wg branż:    

- rolnictwo, 2 3 0 

- przetwórstwo przemysłowe, 14 10 4 

- gosp. komunalna, 1 1 3 

- budownictwo 2 1 5 

- handel 6 0 2 

- transport drogowy 0 0 1 

Liczba wypadków średnio w roku 107 70 42 

 

Kontrole nakierowane były 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. Natomiast rekontrole, czyli 
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realizacja tematu kontrolnego 104A, obejmowały dodatkowo zagadnienia składające się  

na prawidłowość podejmowanych działań eliminujących zagrożenia, których aktywizacja 

doprowadziła do wypadków badanych w toku poprzednich kontroli w 2013 r. i zaistniałych w okresie 

od poprzednich do bieżących kontroli. Celem rekontroli było też sprawdzenie wykonania środków 

prawnych zastosowanych po uprzednich kontrolach tych zagadnień, w szczególności ich wpływu  

na skuteczność ograniczenia ryzyka zaistnienia podobnych wypadków w przyszłości.  

 

Podczas przeprowadzonych kontroli w szczególności zwracano uwagę na: 

 prawidłowość określanych i wdrażanych środków profilaktycznych w następstwie wypadków 

analizowanych w poprzednich kontrolach i zaistniałych w okresie późniejszym, 

 dokumentację powypadkową i ocenę ryzyka zawodowego, w szczególności na identyfikację 

zagrożeń w relacji z przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy, podejmowanych  

w następstwie postępowań powypadkowych i oceny ryzyka, 

 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.  

 

Z dokonanych w toku kontroli ustaleń wynika, że we wszystkich kontrolowanych obszarach 

składających się na działania pracodawców na rzecz ograniczania ryzyka wypadków, stwierdzano 

nieprawidłowości występujące w zróżnicowanym stopniu. Zróżnicowanie dotyczy zarówno liczby 

zakładów, w których stwierdzano nieprawidłowości w poszczególnych zagadnieniach, jak i poziomu 

nieprawidłowości odniesionych do wielkości badanej próby określonego zagadnienia.  

Ustalenia rekontroli (temat 104A) przeprowadzonych w 25 zakładach wykazały znaczącą 

poprawę realizacji przepisów prawa składających się na realizowaną profilaktykę wypadkową.  

W 24 zakładach w okresie dwóch lat zaistniało 214 wypadków, bez wypadków ciężkich, śmiertelnych 

i zbiorowych. Ostrożnie szacując, zmniejszeniu o blisko 1/3 uległa liczba wypadków w roku 

kalendarzowym, zmalał o blisko 40% wskaźnik częstości wypadków. Niepokoi jednak występowanie 

wypadków niemal we wszystkich zakładach, w tym 78 wypadków powtarzalnych, które odnotowano 

w 15 zakładach.  

W bloku zagadnień składających się na działania profilaktyczne w następstwie zaistniałych 

wypadków nieprawidłowości stwierdzano w 24-56% rekontrolowanych zakładów. Najczęściej,  

bo w 9 zakładach z 16 skontrolowanych, stwierdzano nieprawidłowe ustalanie środków 

profilaktycznych po wypadkach analizowanych w toku poprzednich kontroli, skutkujące wypadkami 

powtarzalnymi. Wśród stwierdzanych nieprawidłowości zdecydowanie dominowały uchybienia, które 

dotyczyły 30% badanych dokumentacji powypadkowych. Tego samego rodzaju działania 

podejmowane po wypadkach zaistniałych w okresie po uprzednich kontrolach stwierdzano nieco 

rzadziej, bo w 10 zakładach z 20 skontrolowanych, ale dotyczyły 42% zbadanych dokumentacji. 

Nieco korzystniejszych ustaleń dokonano w zakresie wdrażania środków profilaktycznych  

po wypadkach powtarzalnych z okresu po uprzedniej kontroli. Nieprawidłowości (11 braków  

i 28 uchybień) stwierdzono w 7 zakładach z 19 skontrolowanych i dotyczyły 37% zbadanych 

dokumentacji. 

Postępowanie powypadkowe i sporządzanie dokumentacji powypadkowych nadal stanowi 

znaczący problem dla większości skontrolowanych zakładów, a największą skalę uchybień 

stwierdzono w kluczowych dla profilaktyki powypadkowej kwestiach dotyczących ustalania 

wszystkich przyczyn badanych wypadków i określania adekwatnych wniosków i środków 

profilaktycznych. Nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono odpowiednio w 14 i w 13 zakładach 

spośród 24 rekontrolowanych, a odsetek nieprawidłowości dotyczących wspomnianych zagadnień 

wynosił 39,2 % zbadanych dokumentacji powypadkowych. 

Zdecydowanie korzystniejsze są ustalenia dotyczące wdrożenia wniosków i poleceń 

profilaktycznych określonych w postępowaniach powypadkowych. Problem z tym związany miały  

3 zakłady z 24 skontrolowanych (wystąpił on w 22,5 % stanowisk, na których miały miejsce wypadki).  

W porównaniu z ustaleniami poprzednich kontroli z 2013 r. powyższe wnioski wykazują 

większą o 9% liczbę zakładów, w których stwierdzano nieprawidłowości w ustalaniu wszystkich 
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przyczyn wypadków. Na zbliżonym poziomie pozostało ustalanie wniosków i środków 

profilaktycznych, o blisko 24% rzadziej stwierdzano uchybienia związane z ich zastosowaniem. 

Kolejne działania objęte kontrolą istotne dla eliminowania lub ograniczania zagrożeń 

wypadkowych to ocena ryzyka zawodowego, zwłaszcza określanie i wdrażanie na stanowiskach 

pracy środków zmniejszających ryzyko wypadkowe. Nieprawidłowości dotyczące poszczególnych 

zagadnień dotyczyły od 11,8 do 54% zakładów i kształtowały się na poziomie od 3 do 43% 

ocenianych dokumentacji. Niepokojące są te nieprawidłowości, których występowanie stwierdzono  

w co najmniej 30% badanej próby, a z ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli 

wynika, że dotyczyły one istotnych dla profilaktyki działań, takich jak:  

 uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, których 

aktywizacja doprowadziła do wypadku – brak takich działań dotyczył 37,5% skontrolowanych 

zakładów i 43% zbadanych dokumentacji,  

 poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą  

(po zaistnieniu wypadku) - dotyczyło 45% skontrolowanych zakładów i 31,4% pracowników. 

 

Nieco lepiej realizowano zagadnienia związane z identyfikacją zagrożeń, których aktywizacja 

doprowadziła do wypadku i działaniami korygującymi i/lub zapobiegawczymi w następstwie ocen 

ryzyka. Uchybienia w tym zakresie stwierdzano odpowiednio w co 3 i co 4 zakładzie, a dotyczyły one 

odpowiednio 9 i 19% zbadanych dokumentacji.  

W bloku tych zagadnień, w porównaniu do ustaleń z 2013 r. odnotowano procentowo  

o połowę mniej zakładów, w których stwierdzano nieprawidłowości dotyczące aktualizacji oceny 

ryzyka zawodowego po zaistniałych wypadkach. Pozostałe zagadnienia dotyczące oceny ryzyka 

realizowano na zbliżonym poziomie uchybień dotyczącym 30% skontrolowanych zakładów  

i wynoszącym 12-15% zbadanych dokumentacji. 

Duża jest skala uchybień związanych ze spójnością środków profilaktycznych 

zamieszczanych w aktualnych dokumentacjach ocen ryzyka z wynikami postępowania 

powypadkowego oraz ze spójnością wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami  

i wnioskami z protokołu powypadkowego. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad połowie 

skontrolowanych zakładów i stanowiły one ponad 33% badanej próby, co nie daje podstaw  

do optymizmu. Aspekt ten jest bowiem kluczowym elementem profilaktyki ograniczającej ryzyko 

wypadkowe, noszącym znamiona działań systemowych, stwarzających przesłanki ich skuteczności. 

Podsumowując tę część ustaleń, należy podkreślić, że dokonano ich w toku rekontroli 

zakładów, które miały okres 2 lat na usprawnienie stosowanych procedur związanych z działaniami 

ograniczającymi ryzyko wypadku. Kontrolowane zakłady osiągnęły poprawę realizacji przepisów 

prawa w obszarze składającym się na realizację obowiązków w zakresie profilaktyki wypadkowej,  

w stopniu dostatecznym. Zmniejszył się odsetek zakładów, w których stwierdzano większość 

kluczowych dla profilaktyki działań. Zakłady poprawiły jakość, ale nieprawidłowości dotyczyły czasem 

nawet ponad połowy skontrolowanych zakładów. Dotyczy to m.in. ustalania przyczyn i okoliczności 

zaistniałych wypadków, określania wniosków i środków profilaktycznych z uwzględnieniem tych 

środków w ocenie ryzyka, wzajemnej spójności tych działań i aktualizacji oceny ryzyka  

po zaistniałych wypadkach  

Realizując tematy kontrolne 104B i 104C, skontrolowano po 15 zakładów. Z ustaleń 

dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli wynika, że dla zdecydowanej większości 

pracodawców postępowanie powypadkowe sprawiało poważny problem. Nieprawidłowości zaczynały 

się na etapie ustalania okoliczności badanych wypadków, gdzie zespoły nie odnoszą się  

do warunków technicznych w sytuacji wypadkowej, a jeszcze częściej nie badały szczegółowo tych 

zagadnień. Stąd pomijanie przyczyn tkwiących w stanie technicznym maszyn, braku ich wyposażenia 

w urządzenia ochronne, dysfunkcji tych urządzeń, czy też stosowanie nieodpowiednich środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Często zamiast przyczyn wypadku 

wskazywane były wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego lub powodującego uraz,  

co sprawiało, że działania profilaktyczne określane na podstawie tak zidentyfikowanych przyczyn 

wypadków sprowadzały się zwykle do omówienia wypadków z pracownikami, pouczaniu, szkoleniu, 

zwracaniu uwagi i były nieadekwatne do faktycznych przyczyn oraz nie uwzględniały środków 
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profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego. Innym bardzo istotnym błędem było 

określanie przez zespoły powypadkowe środków profilaktycznych oraz wniosków bez uwzględnienia 

tego rodzaju środków wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym 

wystąpił wypadek. 

Mało pocieszające są ustalenia kontroli stwierdzające niewiele uchybień w zakresie 

zastosowania środków i wniosków profilaktycznych określanych w protokołach powypadkowych, 

skoro wnioski te są w dużej części chybione. 

W zakładach skontrolowanych po raz pierwszy (104B) nieprawidłowości dotyczące ustalenia 

okoliczności badanych wypadków przy pracy stwierdzono w 11 spośród 15 skontrolowanych 

zakładów i dotyczyły 35% ocenianych dokumentacji. Nieprawidłowo ustalono przyczyny wypadków  

w 11 z 15 skontrolowanych zakładach, a nieprawidłowości stwierdzono w 50% ocenianych 

dokumentacji powypadkowych. Nieprawidłowo określono wnioski profilaktyczne  

w 13 z 15 skontrolowanych zakładach, co dotyczyło 69% dokumentacji powypadkowych. 

Nieprawidłowości dotyczące zastosowania środków i wniosków profilaktycznych stwierdzono  

w 4 z 13 zakładów, co dotyczyło 8% zbadanych zagadnień.  

W zakładach, które odstąpiły od udziału w programie prewencyjnym (104C), 

nieprawidłowości dotyczące ustalenia okoliczności wypadków stwierdzono w 9 zakładach  

z 13 skontrolowanych i dotyczyły 45% postępowań powypadkowych. Nieprawidłowości dotyczące 

ustalania przyczyn wypadków stwierdzono w 12 zakładach z 13 skontrolowanych i dotyczyły  

55% dokumentacji powypadkowych. 

Nieprawidłowości dotyczące określania wniosków profilaktycznych stwierdzono  

w 7 z 11 skontrolowanych zakładów, w 26% zbadanych dokumentacji powypadkowych. Rzadziej 

występowały nieprawidłowości w zakresie zastosowania tych środków profilaktycznych (stwierdzono 

w jednym zakładzie brak takich działań i 2 uchybienia w 9% zagadnień). 

W drugiej grupie zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego ustalenia 

przeprowadzonych kontroli wskazują na mniejszą powszechność i mniejszą skalę nieprawidłowości. 

Najwięcej uchybień stwierdzano jednak w stosunku do zagadnień mających najbardziej istotny wpływ 

na ograniczanie zagrożeń wypadowych. 

Zebranie niezbędnych informacji do oceny ryzyka, zwłaszcza wykorzystanie informacji  

o wypadkach zaistniałych w zakładzie, to zagadnienie, co do którego stwierdzano znaczne 

nieprawidłowości. Informacji tych nie wykorzystano w 7 z 14 skontrolowanych zakładów w temacie 

104B, co dotyczyło 13 z 62 dokumentacji oceny ryzyka. W zakładach kontrolowanych w ramach 

tematu 104C tego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 6 z 12 skontrolowanych zakładów,  

a dotyczyły one blisko 18% dokumentacji oceny ryzyka.  

Powyższe uchybienia miały istotny wpływ na identyfikację zagrożeń, których aktywizacja 

doprowadziła do wypadku. Nieprawidłowości, głównie braki stwierdzono w 5 z 14 zakładów 

skontrolowanych w ramach 104B, a dotyczyło to 62% dokumentacji. W kontrolach 104C ustalenia 

dotyczyły odpowiednio 7 z 10 zakładów i 46% dokumentacji.  

Nieprawidłowości dotyczące zaplanowania działań korygujących i/lub naprawczych  

po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego kształtowały się na podobnym poziomie.  

W zakładach 104B, dotyczyły około 5 z 12 skontrolowanych zakładów, a skala nieprawidłowości 

wyniosła 42% skontrolowanych dokumentacji. W zakładach kontrolowanych w temacie 104C 

nieprawidłowości wystąpiły w 3 z 9 zakładów i były to braki w 28% dokumentacji.  

Odnotowano niewielką skalę nieprawidłowości dotyczącą planowania działań korygujących 

i/lub zapobiegawczych. Należy przy tym uwzględnić, ze próba była niewielka i dotyczyła po części 

wadliwie określonych działań, bądź braku konieczności planowania tych działań. 

Istotnym problemem jest korygowanie lub weryfikacja ocen ryzyka zawodowego  

po zaistnieniu wypadku o zagrożenie, którego aktywizacja doprowadziła do wypadku. Brak takich 

działań stwierdzono w zakładach kontrolowanych w temacie 104B w 7 z 12 skontrolowanych 

zakładach i w 42% dokumentacji. Nieprawidłowości tego rodzaju w zakładach kontrolowanych  

w temacie 104C stwierdzono w 8 z 11 zakładów, a dotyczyły 68% dokumentacji.  

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą  

po zaistnieniu wypadku nie było dokonane w 5 z 12 zakładów skontrolowanych w temacie 104B, 
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dotyczyło 65% pracowników, a zakładach kontrolowanych w temacie 104C nie dokonano tego  

w 4 z 11 zakładów, co dotyczyło 31 ze 22% zainteresowanych pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące spójności środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami  

i wnioskami z protokołu powypadkowego stwierdzono w 6 z 11 zakładów kontrolowanych w ramach 

tematu 104B, co dotyczyło 10 z 30 dokumentacji. W kontrolach w temacie 104C nieprawidłowości  

te stwierdzono w 8 z 9 zakładów, a dotyczyły 83% dokumentacji. 

Spójności środków profilaktycznych wdrożonych wynikających z oceny ryzyka z wnioskami  

i środkami profilaktycznymi z protokołu powypadkowego polegają niemal wyłącznie na jej braku.  

W zakładach kontrolowanych w ramach kontroli 104B nieprawidłowości stwierdzono  

w 7 z 10 zakładów i dotyczyły 56% zbadanych zagadnień. W zakładach skontrolowanych w temacie 

104C nieprawidłowości tego rodzaju stwierdzono w 5 z 8 skontrolowanych zakładów i dotyczyły 53% 

sprawdzonych zagadnień.  

Istotnym elementem kontroli była ocena rozmiaru stwierdzanych nieprawidłowości 

wyrażająca się procentem stwierdzonych braków i uchybień w odniesieniu do wielkości badanych 

dokumentacji i/lub zagadnień. Dla porównania dokonane ustalenia przedstawiono w postaci wykresu: 

 

Wykres obrazuje istotę problemów w profilaktyce wypadkowej realizowanej 

w kontrolowanych grupach zakładów i daje możliwość porównania ustaleń w poszczególnych 

grupach, a w zakładach rekontrolowanych z ustaleniami poprzednich kontroli.  

W zakładach rekontrowanych największym problemem pozostaje ustalanie faktycznych 

przyczyn wypadków przy pracy, określanie adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych  

na etapie postępowań powypadkowych. W działaniach tych rekontrolowane zakłady odnotowały 

pogorszenie wyników, w przeciwieństwie do pozostałych działań, w przypadku których uzyskały one 

poprawę. Wszystkie wyniki z przedstawionych działań w zakładach rekontrolowanych  

są korzystniejsze od wyników odnotowanych w zakładach kontrolowanych po raz pierwszy. 

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy najwyższe odsetki nieprawidłowości  

na poziomie ponad 50% badanych zagadnień stwierdzono dla zagadnień dotyczących ustalania 
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okoliczności wypadków, ustalania przyczyn wypadków, aktualizacji ocen ryzyka po zaistnieniu 

wypadku i informowania pracowników o ryzyku po zaistnieniu wypadku. Najwięcej, bo 69% 

nieadekwatnych wniosków i środków profilaktycznych określano w zakładach 104B, a najwięcej 

braków aktualizacji oceny ryzyka po wypadku oraz nieuwzględnienia w ocenach ryzyka środków 

profilaktycznych z postępowań powypadkowych stwierdzono w zakładach 104C. Efekty 

przeprowadzonych kontroli należy postrzegać, jako doraźne, wynikające z realizacji decyzji 

nakazowych eliminujących zagrożenia.  

 

Specyfika kontroli powoduje, że decyzji nakazowych wydano niewiele, ale w ich wyniku: 

 w 2 zakładach wyposażono 103 pracowników w rękawice antyprzepięciowe, 

 wykonano remont malarski pomieszczeń warsztatowych oraz naprawiono posadzkę w hali 

warsztatu w jednym zakładzie, poprawiając warunki pracy dla 30 pracowników, 

 w jednym zakładzie wyposażono 4 maszyny szyjące w wymagane osłony i ograniczono 

zagrożenia komunikacyjne poprzez zamontowanie taśm antypoślizgowych na stopniach, które 

w badanym okresie spowodowały wypadki powtarzalne - dotyczyło to 122 pracowników, 

 w 2 dwóch zakładach oznakowano miejsca niebezpieczne, 

 w 22 zakładach dokonano oceny ryzyka zawodowego dla 1 229 pracowników. 

 

Dla części wydanych decyzji nakazowych nie upłynęły jeszcze terminy wykonania, stąd 

informacja o efektach wynikających z ich realizacji jest niepełna. Dotyczy to w szczególności decyzji 

nakazujących dokonanie ocen ryzyka zawodowego.  

 

Na podstawie dokonanych ustaleń inspektorzy skierowali łącznie 167 wniosków  

w wystąpieniach, które w zdecydowanej większości dotyczyły skorygowania stosowanych procedur 

dotyczących postępowań powypadkowych i oceny ryzyka, zwłaszcza w kwestiach: 

 ustalania okoliczności i przyczyn wypadków z uwzględnieniem wszystkich okoliczności oraz 

ustalania przyczyn i środków profilaktycznych adekwatnych do stanu faktycznego  

w 23 zakładach dla 770 pracowników,  

 wyeliminowania uchybień dotyczących dokumentacji z ocen ryzyka zawodowego (opisy 

stanowisk pracy, występujące zagrożenia oraz określenia środków profilaktycznych,  

co dotyczy 31 zakładów i 2 067 pracowników),  

 spójności stosowanych środków profilaktycznych – dotyczy 2 zakładów i 136 pracowników.  

 

Za ich wykonanie uznano nadesłane przez pracodawców informacje o ich wykonaniu lub 

deklarowanie ich wdrożenia w przyszłych postępowaniach. 

Efekty wykonania wniosków wystąpień mogą być widoczne w przyszłości w ewentualnych 

postępowaniach powypadkowych oraz w ocenach ryzyka zawodowego i w lepszym ich wykorzystaniu 

w profilaktyce wypadkowej. Powinno to przynieść rezultat w postaci malejącej liczby wypadków przy 

pracy. 

O skuteczności dokonanych korekt w sposobie kreowania i wdrażania działań ograniczających 

zagrożenia wypadkowe mogą świadczyć rezultaty osiągnięte przez grupę zakładów rekontrolowanych. 

Mimo że w wielu rekontrolowanych zakładach stwierdzono istotne uchybienia w działaniach 

profilaktycznych wynikających z postępowań powypadkowych oraz z oceny ryzyka zawodowego,  

a także brak wzajemnej spójności tych działań, a nawet pogorszenie niektórych działań wyrażające się 

większą częstością występowania i nieprawidłowości, to w porównaniu z ustaleniami z 2013 r., 

odnotowano zdecydowanie mniej uchybień i braków dotyczących zagadnień najistotniejszych dla 

profilaktyki, a także, co najważniejsze, zauważono też zdecydowanie mniej wypadków i mniejszy  

o blisko 40% wskaźnik częstości wypadków. 

W wyniku kontroli poświęconych ograniczaniu zagrożeń wypadkowych stwierdzane są co roku 

te same nieprawidłowości, których ilościowe i jakościowe zróżnicowanie jest charakterystyczne  

m.in. dla branży, wielkości zakładu oraz sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracy. W nielicznych 

zakładach funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy; dominuje natomiast zarządzanie 

niesystemowe, oparte na funkcjonowaniu służby bhp. Stąd też działania profilaktyczne podejmowane 
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w wyniku postępowań powypadkowych oraz po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego zależą  

w największym stopniu od rzetelnej pracy służby bhp oraz zaangażowania kierownictwa zakładów. 

 

4. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń 

związanych z nanomateriałami. Rekontrole w zakładach 

kontrolowanych w 2014 r. 
 

Przeprowadzone w 2015 r. kontrole stanowiły ostatni etap realizacji 3-letniego programu, 

ukierunkowanego na kompleksowe ustalenie stanu przestrzegania podstawowych zasad ochrony 

zdrowia pracowników w podmiotach, w których występują nanomateriały. 

Z uwagi na poważny problem z doborem zakładów do kontroli, przeprowadzono  

je po pracochłonnym rozpoznaniu internetowym, w dwóch małych zakładach serwisowych, 

zajmujących się min. nakładaniem nanopowłok o właściwościach hydrofobowych  

i samooczyszczających na lakier i szyby samochodowe. 

Zrealizowane kontrole i działania prewencyjno-informacyjne uświadomiły zainteresowanym 

przedsiębiorcom, technologom i pracownikom służby bhp, że nanomateriały nie są całkowicie 

bezpieczne, w tym także nanopreparaty do kosmetyki samochodowej, szczególnie przy operacjach 

natrysku i polerowania tworzonej powłoki hydrofobowej. Uwzględnianie zagrożeń powodowanych 

uwalniającymi się w procesie nakładania powłok nonocząstkami jest konieczne w profilaktyce 

technicznej, organizacyjnej, informowaniu pracowników, w tym w ocenie ryzyka zawodowego.  

W ramach realizacji zadania w 2015 r. przeprowadzono rekontrole w zakładach 

skontrolowanych w 2014 r. Koncentrowały się one na sprawdzeniu wykonania środków prawnych 

wydanych w 2 kontrolowanych wówczas zakładach. 

Skontrolowano 2 podmioty (jeden z nich ma swój oddział we Włocławku, drugi  

to przedsiębiorstwo z Torunia), których jednym z przedmiotów działalności jest konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych, w tym nakładanie powłok nanoochronnych na szyby (hydrofobizacja)  

i lakier samochodowy (auto detailing), z użyciem preparatów zawierających nanomateriały. W usługach 

hydrofobizacji stosowano 1 nanopreparat, zawierający nanocząstki tytanu (najprawdopodobniej TiO2). 

Przy auto detailingu używano 3 nanopreparaty do renowacji i ochrony powierzchni lakierowanych 

samochodów, zawierające nanocząstki polimerowe srebra, węgla, ceramiki i szkła.  

W wyniku przeprowadzonych w 2014 r. kontroli wydano ogółem 5 decyzji tematycznych, w tym 

4 na piśmie. Skierowano do pracodawcy 1 wystąpienie, zawierające 1 wniosek tematyczny.  

W ramach działań prewencyjnych przesłano pismo do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, zawiadamiające o nieprawidłowościach stwierdzonych w karcie 

charakterystyki nanopreparatu, dostarczonego do kontrolowanego serwisu z oddziałem we Włocławku 

przez jego dostawcę.  

Przeprowadzona w 2015 r. kontrola sprawdzająca w firmie z oddziałem we Włocławku 

wykazała stosowanie nowego nanopreparatu. Używany wcześniej do hydrofobizacji, zaraz  

po zakończeniu poprzedniej kontroli, zastąpiono we wszystkich filiach spółki nanopreparatem 

pochodzącym od innego dostawcy. Dodatkowo skontrolowano zatem zagadnienia dotyczące 

dostawcy. Kontrola wykazała, że dysponował on już nową kartą charakterystyki nanopreparatu z datą 

aktualizacji 19.09.2014 r. (karta charakterystyki kontrolowana w serwisie we Włocławku była  

z aktualizacją 03.01.2011 r.). Karta ta była już zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Nie 

stwierdzono niezgodności w zakresie terminologii oraz piktogramów wskazujących rodzaj zagrożenia, 

zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki. Dostawca oświadczył inspektorowi PPIS, że nano 

TiO2 nie stanowi składnika mieszaniny poprzedniego produktu i dlatego nie został on ujęty  

w klasyfikacji w sekcji 3 karty. Zapis o takim składniku dostawca usunął z etykiety opakowania 

produktu. Oświadczył ponadto, że wszelkie aktualizacje kart charakterystyki produktów 

wprowadzanych do obrotu dostarczane są odbiorcom produktu w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, 

co jest zgodne z art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH. 
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Podsumowanie 

 

Kontrole i rekontrole wykazały, że producenci i dostawcy nanopreparatów nie widzą potrzeby 

wskazywania w kartach charakterystyki zagrożeń ze strony zawartych w nich nanocząstek  

i wymaganych środków ochrony przed tymi zagrożeniami, a nawet podawania zawartości nanoform  

w składzie mieszaniny. Prawo unijne w tym zakresie jest niestety ułomne. Bez obowiązku prawnego, 

nawet, gdy produkt zawiera jakieś nanocząstki, wytwórca nie jest zainteresowany identyfikacją  

i charakterystyką stosowanych nanostruktur, a tym bardziej rozpoznawaniem na własny koszt 

zagrożeń, które mogą one powodować. Według inspektorów, kontrolowani pracodawcy nie posiadali 

niezbędnej wiedzy o zagrożeniach powodowanych przez nanocząsteczki. 

 

Wnioski  

 

W Unii Europejskiej nie ma pełnej regulacji prawnej odwołującej się dosłownie do wszystkich 

rodzajów nanomateriałów. Ograniczone przepisy w tym zakresie wprowadzono dotychczas tylko dla 

produktów kosmetycznych, biobójczych oraz żywności. Brak jest ponadto wielu informacji  

o właściwościach nanomateriałów, a wiedza naukowa na temat poziomu ryzyka w nanotechnologii dla 

zdrowia ludzi ma charakter dyskusyjny.  

Brak przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas produkcji, stosowania  

i magazynowania nanomateriałów z wytycznymi dotyczącymi oceny ryzyka zawodowego jest 

podstawowym źródłem nieprawidłowości. Wydaje się, że w Polsce koniecznym jest szybkie podjęcie 

odpowiednich działań legislacyjnych w tym zakresie. Nie można z tym czekać aż do dokładnego 

przebadania wszystkich nanomateriałów i wprowadzenia stosownych uregulowań w przepisach 

REACH i CLP (np. traktowania chemikaliów w formie nano jako nowych substancji) oraz objęcia ich 

dokładniejszymi testami i oceną niż istniejące substancje chemiczne, gdyż może to trwać zbyt długo. 

Bez przepisów bhp kontrole stanu bhp w zakładach przy stosowaniu nanomateriały nie będą 

efektywne. Brak dostatecznej wiedzy w zakresie bezpiecznego stosowania nanomateriałów wśród 

pracodawców i kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. bhp z zewnątrz obsługujących małe i średnie 

zakłady - to także przyczyna stwierdzanych uchybień. Niezbędne jest również prowadzenie przez 

Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych takich jak popularyzacja metod przeprowadzania 

oceny ryzyka zawodowego z pełnym uwzględnieniem czynników chemicznych i metod zarządzania 

tym ryzykiem. Pomocne w tym zakresie byłoby wydanie poradnika dla pracodawców stosujących 

nanomateriały albo nanopreparaty, z omówieniem dostępnych metod oceny ryzyka. Ważne jest także 

stałe promowanie tej problematyki poprzez dystrybucję broszur, ulotek i organizację spotkań i paneli 

dyskusyjnych, w szczególności dla pracowników służb bhp. 
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WYNIKI KONTROLI 

PRZEPROWADZONYCH  

W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ 

UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM
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1. Przygotowanie pracowników do pracy 

 

A. Badania lekarskie  

 
Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcach należy poddawanie pracowników 

badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania te należą do szczególnie ważnych 

środków profilaktycznych, gdyż istotą ich przeprowadzania jest zapobieganie wykonywaniu 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  

87 kontroli u 87 pracodawców. Największą grupę, 40% ogółu zakładów, stanowiły małe firmy, 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników  

to 38% badanych zakładów. Firmy o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników stanowiły 12% 

skontrolowanych w tym temacie zakładów. Zakłady zatrudniające powyżej 250 pracowników stanowiły 

najmniej liczną 2% grupę skontrolowanych zakładów.  

Wśród kontrolowanych podmiotów 44% (38 przedsiębiorstw) to zakłady przetwórstwa 

przemysłowego, 23% (20 podmiotów) zakładów prowadziły działalność handlową i naprawczą, 12% 

(10 zakładów) - działalność budowlaną oraz 13% (11 zakładów) - prowadzące pozostałą działalność: 

transport i gospodarkę magazynową, dostawę wody, opiekę zdrowotną i pomoc społeczną oraz 

wytwarzanie energii.  

Inspektorzy pracy na 750 skontrolowanych pracowników stwierdzili brak profilaktycznych 

badań lekarskich wstępnych u 18 pracowników (w 11 zakładach), brak badań okresowych  

u 35 pracowników na 1 070 zbadanych w 12 zakładach, na 116 zbadanych pracowników  

w 24 zakładach nie stwierdzono braku badań kontrolnych. Przedstawione liczby świadczą o tym,  

że odsetek nieprawidłowości w zakresie profilaktycznych badań lekarskich jest stosunkowo nieduży, 

gdyż spośród 1070 kontrolowanych osób 4% nie posiadało zaświadczeń 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. Przeprowadzone kontrole 

nie wykazały nieprawidłowości w badaniach kontrolnych, gdyż w odróżnieniu od badań wstępnych 

i okresowych, które muszą przechodzić wszyscy pracownicy, badania kontrolne przechodzą tylko  

ci pracownicy, 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, gdyż 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, zwłaszcza, jeżeli chodzi o operatorów maszyn, czy osoby 

wykonujące prace szczególnie niebezpieczne.  

Jak wynika z kontroli i wyjaśnień pracodawców, przyczyny braku profilaktycznych badań 

lekarskich wynikają bardziej z przeoczenia, niż z nieznajomości obowiązujących przepisów. Tylko 

w jednostkowych przypadkach stwierdzono brak badań u wszystkich zatrudnionych, co potwierdza 

tezę, że przepisy są pracodawcom znane. 

W ocenie inspektorów pracy problem braku stosownych profilaktycznych badań lekarskich 

występuje coraz rzadziej, gdyż pracownicy w większości są kierowani na badania profilaktyczne. Nie 

wszyscy pracodawcy mają jednak zawarte umowy z jednostkami medycyny pracy. Takie przypadki 

stwierdzono w 22,4% kontrolowanych zakładów (w 17 na 76 skontrolowanych zakładów). Ponadto 

6,4% pracodawców nie przekazuje lekarzom informacji o występowaniu na stanowiskach pracy 
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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.  

 

B. Szkolenia bhp  

 

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcach należy ciągłe doskonalenie 

umiejętności i kształcenie nawyków bezpiecznej pracy wsród pracowników. Poprzez szkolenia ogólne, 

stanowiskowe i okresowe, zdobywana jest wiedza na temat występujących zagrożeń, uwarunkowana 

m.in. rzetelnie przeprowadzoną oceną 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 2015 r. przeprowadzili 

80 kontroli (u 80 pracodawców) dotyczących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tym 79 kontroli u pracodawców sektora prywatnego. 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 2 297 osób. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 2 026 pracowników, w tym 492 kobiet i 6 pracowników młodocianych. 

 

Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości: 

 w 31 zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 

 w 38 zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 w 11 zakładach zatrudnionych od 50 do 249 pracowników, 

 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w branżach przetwórstwa przemysłowego - 35 kontroli, 

handel i naprawy - 19 kontroli, budownictwo - 11 kontroli oraz usługi administrowania - 4 kontrole, 

transport i gospodarka magazynowa -3 kontrole, rolnictwo i leśnictwo - 3 kontrole. 

Oceniając realizację powinności ciążących na pracodawcach związanych z właściwym 

przygotowaniem pracowników do pracy, inspektorzy pracy stwierdzili, iż nadal bagatelizują oni swoje 

obowiązki. W 13% (w 10 zakładach na 80) 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. Jeszcze 

więcej, bo aż 53% pracodawców nie zorganizowało szkolenia okresowego lub zorganizowało  

to szkolenie ze znacznym opóźnieniem. Przy organizacji szkoleń okresowych w 11% 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.  

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 11% przypadków pracodawcy nie zapewnili kompetentnych osób do prowadzenia 

instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 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, 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

80 | S t r o n a  

 

 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 wydanych 114 decyzji i 49 wniosków w 80 zakładach, wyeliminowano 

większość nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, w tym m.in.: 

 w 3 zakładach 16 pracownikom udzielono instruktażu ogólnego, 

 w 6 zakładach 21 pracownikom udzielono instruktażu stanowiskowego, 

 w 21 zakładach zorganizowano dla 107 pracowników szkolenie okresowe w zakresie bhp, 

 w 10 zakładach dla 220 pracowników opracowano i dostosowano aktualne programy szkoleń 

w zakresie bhp do ich rodzaju i warunków prac wykonywanych na poszczególnych 

stanowiskach, 

 w 9 zakładach dla 125 pracowników zapewniono, że osoby prowadzące instruktaż ogólny 

i stanowiskowy spełniały wymagania przepisów § 10 ust.2 i § 11 ust.5 rozp. Ministra 

Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, 

 14 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). 

 

C. Ocena ryzyka zawodowego  

 

W 2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w zakresie 

przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego przeprowadzili 

51 kontroli obejmujących 51 pracodawców. Wszyscy kontrolowani pracodawcy zapewnili 

przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. 

Biorąc pod uwagę liczbę skontrolowanych pracodawców pod względem rodzaju prowadzonej 

działalności, proporcjonalnie najwięcej decyzji i wniosków skierowano do pracodawców prowadzących 

działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym oraz handlem i naprawami. Natomiast 

proporcjonalnie do ilości pracowników objętych kontrolą, zatrudnionych w poszczególnych branżach, 

najwięcej nieprawidłowości, które skutkowały wydaniem przez inspektorów pracy decyzji dotyczyło 

zakładów prowadzących działalność budowlaną. Było ich ponad dwukrotnie więcej niż u pracodawców 

prowadzących działalność z zakresu handlu i usług oraz prawie czterokrotnie więcej niż 

u pracodawców prowadzących działalność przetwórstwa przemysłowego. 
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W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości na każdym etapie 

przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów 

inspektorzy pracy wydali 125 decyzji i 33 wnioski w wystąpieniach. 

U 20 pracodawców, a więc u prawie 40%, nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego 

na części stanowisk pracy. Dotyczyło to 28 stanowisk pracy na 266 badanych. W 9 zakładach  

na 22, 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 40% kontrolowanych pracodawców. Ponad połowa 

pracodawców nie uwzględniła lub popełniła błędy w zakresie oceny narażenia na czynniki 

psychospołeczne (stres, mobbing). 

Również w 20 zakładach, tj. w 40% badanych, nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń lub 

popełniono w tym zakresie błędy. Dotyczyło to zagrożeń na 90 stanowiskach pracy i 575 pracowników. 

Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych m.in. z atmosferą wybuchową lub ruchomymi częściami 

maszyn. Jako skrajny przykład nieprawidłowości w zakresie identyfikacji zagrożeń może posłużyć 

ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku szwaczki w zakładzie 

produkującym obuwie. Nie zidentyfikowano tam zagrożenia związanego z poruszającą się igłą 

maszyny szwalniczej. Na uwagę zasługuje fakt, że na stanowisku szwaczki zarejestrowano już 

wypadek przy pracy, w którym pracownica doznała przeszycia palca igłą. 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 50% zakładów dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego 

na kontrolowanych stanowiskach pracy nie zawierała opisu stanowisk pracy lub opisy zawierały 

uchybienia. W ocenie ryzyka zawodowego związanego z pracą na stanowisku ślusarz-mechanik 

w zakładzie produkującym metalowe strzemiona do resorów pojazdów ciężarowych nie było opisu 

stanowiska pracy, zwłaszcza informacji o czynnościach wykonywanych przez pracownika, 

o czynnikach szkodliwych dla zdrowia, o maszynach, urządzeniach i narzędziach eksploatowanych 

na tym stanowisku itp. 
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Na 40 stanowiskach pracy w 12 zakładach nie oszacowano poziomu ryzyka odrębnie dla 

każdego zagrożenia. Dotyczyło to 148 pracowników. Dla przykładu w zakładzie przetwórstwa odpadów 

z tworzyw sztucznych na poszczególnych stanowiskach pracy, na których zatrudnionych jest 

25 pracowników zostały zidentyfikowane zagrożenia. Dokonano jednego oszacowania parametrów 

ryzyka (skutek, ekspozycja, prawdopodobieństwo) oraz wartości ryzyka dla wszystkich 

zidentyfikowanych zagrożeń. 

W 17 zakładach na 62 stanowiskach nie ustalono niezbędnych środków profilaktycznych 

zmniejszających ryzyko lub ustalone środki profilaktyczne nie były adekwatne do rodzaju 

zidentyfikowanych zagrożeń albo nieskuteczne. Na stanowisku piekarza ustalono środki profilaktyczne 

bardzo ogólne, będące realizacją obowiązków pracodawcy w zakresie bhp jak np.: odpowiednie 

zabezpieczenie składowanych materiałów, niezastawianie dróg ewakuacyjnych i transportowych. 

Brakowało natomiast środków profilaktycznych adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń typowych 

dla zawodu piekarza związanych np. zapyleniem, temperaturą (powietrza i wyposażenia 

technicznego), pracą w porze nocnej. 

W wielu kontrolach stwierdzono, że nie są stosowane ustalone w ocenie ryzyka zawodowego 

środki profilaktyczne redukujące ryzyko. Przykładem może być zakład zajmujący się obróbką metalu. 

W ocenie ryzyka zawodowego związanego z obsługą gilotyny zidentyfikowano zagrożenia związane 

z obracającymi się elementami maszyny oraz ustalono właściwe środki profilaktyczne skutecznie 

redukujące ryzyko urazu. W praktyce nie zastosowano ustalonych w ocenie środków profilaktycznych. 

 

  
Po lewej: niepełna osłona koła zębatego napędu noża nożyc gilotynowych. Po prawej: wałki nawijarki, 

do których dostęp w trakcie ruchu na obrotach roboczych uniemożliwia kurtyna świetlna 

 

Drugim przykładem może być ocena ryzyka zawodowego związanego z obsługą 

krajarko/nawijarki papieru (na zdjęciu powyżej, po prawej) i zagrożenie związane z pochwyceniem 

dłoni przez obracające się wałki. Ustalone środki profilaktyczne w ocenie ryzyka eliminowały możliwość 

pochwycenia pracownika wyłącznie w trakcie ruchu roboczego. 

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku środki profilaktyczne nie były realizowane ani przez 

pracowników nadzoru, ani przez pracowników obsługujących maszyny. W drugim przypadku 

doprowadziło to do wypadku przy pracy w trakcie dozwolonego powolnego ruchu podczas ustawiania 

wałków, gdyż pochwycenie nastąpiło od strony wnętrza maszyny.  

W 10 zakładach dla 26 zagrożeń nie wyznaczono dopuszczalności ryzyka zawodowego 

odrębnie dla każdego zagrożenia lub popełniono w tym zakresie uchybienia. W zakładzie kowalstwa 

artystycznego na stanowisku kowal-spawacz po wyznaczeniu poziomu ryzyka nie opracowano planu 

działań korygujących i/lub zapobiegawczych, mimo że zawarto je w treści oceny ryzyka zawodowego. 

Około 30% pracodawców nie zaplanowało działań korygujących i/lub zapobiegawczych 

po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka. Niecałe 20% pracodawców nie realizowało zaplanowanych 

działań korygujących i/lub zapobiegawczych. 

Podobnie jak w latach poprzednich 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 
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przepisy. Zdarza się, że pracodawcy nie rozumieją celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. 

Przykładem może być ocena ryzyka zawodowego bez ustalonych środków profilaktycznych 

redukujących ryzyko. Pracodawca nie rozumiał konieczności ustalenia środków redukujących ryzyko, 

w sytuacji, gdy opracował instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy bhp, którzy 

w praktyce w większości przypadków przeprowadzają oceny ryzyka zawodowego, samodzielnie 

identyfikują zagrożenia. Stąd też braki w identyfikowaniu zagrożeń. Ponadto przeprowadzający ocenę 

ryzyka zawodowego nie byli w pełni zapoznani z metodami oceny ryzyka. Dotyczy to zwłaszcza 

elementu związanego z planowaniem działań korygujących i/lub zapobiegawczych. 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa związane są z niewłaściwym podejściem do oceny 

ryzyka zawodowego zarówno przez pracodawców, inspektorów bhp, jak i samych pracowników. 

Pracodawcy traktują to jako obowiązek wynikający z przepisów. Podobne podejście mają inspektorzy 

bhp, którzy w większości przypadków są autorami ocen ryzyka zawodowego. Przeprowadzanie ocen 

oraz ich aktualizacja stanowi „dodatkową” pracę. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka 

zawodowego jest często nieskuteczne (pracownicy nie czytają przekazanych im dokumentów lub nie 

skupiają na tej kwestii uwagi w trakcie szkolenia), a zapamiętanie przekazanych informacji z tego 

zakresu uważają za mało ważne.  

W 2015 r., w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, inspektorzy pracy wydali 125 decyzji dotyczących 2 140 pracowników oraz skierowali 

59 wniosków. W wyniku realizacji decyzji np. w zakładzie produkującym obuwie uwzględniono 

w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku szwaczki m.in. zagrożenia związane z poruszającymi się 

igłami maszyn szwalniczych. Spowodowało to ustalenie i realizację wniosków profilaktycznych 

w zakresie stosowania osłon igieł oraz zmiany sposobu podawania (przesuwania) elementów 

do zszycia. 

W praktyce jednakże wyniki oceny ryzyka zawodowego nie są wykorzystywane do poprawy 

warunków pracy w zakładzie. Z dokonanych w trakcie kontroli ustaleń wynika, że oprócz wielu braków 

i uchybień dokumenty dotyczące oceny ryzyka zawodowego w większości wypadków są dokumentami 

„martwymi”. Ocena ryzyka zawodowego nie jest wykorzystywana do poprawy istniejącego stanu bhp 

lub jego niepogarszania nawet w przypadku właściwie ustalonych w ocenie ryzyka zawodowego 

środków profilaktycznych.  

Po analizie problemów, jakie uwidoczniły się w toku przeprowadzonych kontroli z zakresu 

oceny ryzyka zawodowego, zasadne wydaje się uzmysłowienie pracodawcom wszelkimi możliwymi 

sposobami, znaczenia przeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka zawodowego i zastosowania 

w praktyce ustalonych środków profilaktycznych dla poprawy bezpieczeństwa pracy. Należy 

uzmysłowić pracodawcom, że w konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia liczby wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. Zmniejszy się zatem liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 

Wyeliminuje się ewentualną odpowiedzialność karną i tym samym potencjalne odszkodowania 

zasądzane przez sądy od pracodawców na rzecz poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 

 

2. Eliminowanie zagrożeń w budownictwie 
 

A. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

 

Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów i zasad bhp 

przy organizowaniu stanowisk pracy przez pracodawców i przedsiębiorców na budowach 

realizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.  

Przeprowadzono ogółem 232 kontrole u 203 przedsiębiorców. Liczba pracujących 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła ogółem 2 748 w tym 2 171 zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, z czego 228 kobiet i 28 młodocianych. 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym przeprowadzono: 

 142 kontrole w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 77 kontroli w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
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 13 kontroli w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

 

W ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy wizytowali 146 placów budów, w toku 

których stwierdzili, że najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania 

przepisów i zasad bhp były: 

 

nieprawidłowości dotyczące użytkowania rusztowań budowlanych, w tym: 

 brak balustrad ochronnych stwierdzono w 68% kontroli na 75 (73,5%) budowach, 

 brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione stwierdzono w 51% 

kontroli na 51 (51,5%) budowach. 

 

nieprawidłowości dotyczące prowadzenia prac na wysokości, w tym: 

 brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej stwierdzono w 50,6% kontroli na 35 (53%) budowach u 84 pracujących, 

 brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości stwierdzono w 40% kontroli 

na 33 (41%) budowach. 

 

nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 

 brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono  

w przypadku 65 pracujących, a niestosowanie tych środków stwierdzono w przypadku 157 

pracujących (łącznie nieprawidłowości stwierdzono w 35,5% kontroli na 61 budowach), 

 brak uprawnień kwalifikacyjnych stwierdzono dla 45 pracujących w 25% kontroli na 27 (32,5%) 

budowach. 

nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 

 brak odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych 

stwierdzono w 41,0% kontroli na 51 (45,5%) budowach dla 68 pracujących, 

 brak zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego stwierdzono w 34,2% 

kontroli na 46 (36,5%) budowach. 

 

W celu likwidacji zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 1 238 

decyzji nakazowych, w tym 1 047 decyzji ustnych i 185 decyzji na piśmie oraz 6 decyzji wpisanych 

do dziennika budowy. Aby usunąć bezpośrednie zagrożenia życia wydano ogółem 119 decyzji 

wstrzymujących prace, 86 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 10 decyzji zakazujących 

wykonywania prac. Do innych prac skierowano 108 pracujących wskutek wydania 57 decyzji 

skierowujących. 

Do pracodawców skierowano 35 wystąpień zawierających 46 wniosków dotyczących usunięcia 

uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami  

90 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 105 500 zł, skierowano 10 wniosków do sądu, a wobec  

13 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.  

Ponadto do ZUS zostały skierowane 4 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. 

 

Decyzje nakazowe dotyczyły w szczególności: 

 braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na rusztowaniach – 90 wydanych decyzji, które 

to dotyczyły ogółem 378 pracowników, w tym 33 decyzje wstrzymania prac, 

 braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy  

– 64 decyzje wydane, które dotyczyły ogółem 292 pracowników,  

 braku lub niewłaściwego zabezpieczania stanowisk pracy, przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych na wysokości – 58 decyzji wydanych, które to dotyczyły ogółem 181 

pracujących, w tym 36 decyzji wstrzymania prac,  

 braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w szczególności ochrony głowy 

i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 45 decyzji wydanych, 
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które dotyczyły ogółem 133 pracujących, w tym 7 decyzji wstrzymania prac i 19 decyzji 

skierowania do innych prac dla 53 pracujących, 

 nieużywania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w szczególności ochrony 

głowy i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 33 decyzje 

wydane, które dotyczyły ogółem 70 pracujących, w tym 3 decyzje wstrzymania prac i 9 decyzji 

skierowania do innych prac dla 15 pracujących, 

 prowadzenia robót budowlanych bez lub niezgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania 

robót – 43 decyzje wydane, które dotyczyły ogółem 228 pracujących. 

 

W zależności od wielkości zakładu liczby zastosowanych środków prawnych kształtują się 

następująco: 

 do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 690 (56% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, w tym 

58 (49% ogółu) decyzji wstrzymania prac i 26 (46%) decyzji skierowania do innych prac 

46 pracujących. Ukarano mandatami 53 (59% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń 

na ogólną kwotę 60800 zł, skierowano 7 wniosków do sądu i wobec 5 sprawców wykroczeń 

zastosowano środki wychowawcze. W porównaniu z rokiem ubiegłym procentowo zmalały: 

liczba decyzji ogółem, w tym liczba decyzji wstrzymujących i decyzji skierowania do innych 

prac. Wzrosła natomiast dwukrotnie liczba wniosków do sądu. Na tym samym poziomie, 

w porównaniu z 2014 r., utrzymała się liczba nałożonych mandatów karnych i liczba 

zastosowanych środków wychowawczych, 

 od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 478 (38% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

w tym 53 (44% ogółu) decyzje wstrzymania prac i 28 (49%) decyzji skierowania do innych prac 

57 pracujących. Do pracodawców skierowano 23 wnioski dotyczące usunięcia uchybień 

i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 32 (36% 

ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 39 700 zł, skierowano 2 wnioski 

do sądu i wobec 4 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym wzrosła liczba decyzji wstrzymujących i liczba decyzji skierowania do innych 

prac. W porównaniu z rokiem 2014 zmalała liczba wniosków do sądu, a na podobnym 

poziomie, ale utrzymała się liczba nałożonych mandatów karnych i liczba zastosowanych 

środków wychowawczych, 

 od 50 do 249 zatrudnionych: wydano ogółem 70 (6% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

w tym 8 (7% ogółu) decyzji wstrzymania prac i 3 (5%) decyzje skierowania do innych prac 

5 pracujących. Do pracodawców skierowano 6 wniosków dotyczących usunięcia uchybień 

i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 5 (6% ogółu 

ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 5 000 zł i skierowano 1 wniosek do sądu. 

W porównaniu z rokiem 2014 procentowo wzrosły: liczba decyzji ogółem wydanych, w tym 

liczba decyzji wstrzymania prac oraz liczba wystąpień skierowanych do pracodawców. Zmalała 

natomiast liczba wniosków do sądu. Na tym samym poziomie, w porównaniu z 2014 r. 

utrzymała się liczba nałożonych mandatów karnych. 

 

Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to: 

 pozyskiwanie w drodze przetargów najtańszych wykonawców robót budowlanych, 

z pominięciem oceny ich możliwości finansowych dla zapewnienia bezpiecznych warunków 

pracy na budowie, 

 brak wiedzy lub tolerowanie braku przestrzegania przepisów bhp przez przedsiębiorców i osoby 

kierujące pracą innych osób u pracodawcy, 

 pośpiech w realizacji prac budowlanych, których przekroczenie terminu wykonania został 

obwarowany wysokimi karami umownymi, 

 brak dbałości samych pracujących o przestrzeganie przepisów bhp i bagatelizowanie zagrożeń 

przy prowadzeniu prac na wysokości, w szczególności poprzez zaniedbania w stosowaniu 

środków ochrony indywidualnej, 

 brak inwestowania w nowy sprzęt i urządzenia techniczne, w tym stosowane niekompletnych 

rusztowań budowlano-montażowych. 
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Zdaniem pracodawców przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to: 

 uwarunkowania rozstrzygnięć przetargów publicznych, które wymuszają na przedsiębiorcach 

ciągłe obniżanie kosztów wykonawstwa robót budowlanych, z uwzględnieniem kolejnych 

podwykonawców, 

 utrzymywanie firmy na granicy opłacalności ekonomicznej, w celu przetrwania bez ponoszenia 

dodatkowych nakładów finansowych. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

 

Z ogółu wydanych 1 238 decyzji potwierdzono wykonanie 1 152 (93,1%), doprowadzając 

do poprawy warunków pracy dla 1 131 pracowników. Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych 

dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości i poprawy warunków pracy związanych z: 

 eksploatacją rusztowań budowlano-montażowych (zastosowano właściwe urządzenia ochronne 

na pomostach roboczych), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 378 pracowników, 

  zabezpieczeniem i oznakowaniem strefy niebezpiecznej na placu budowy, co przyczyniło się 

do poprawy warunków pracy dla 292 pracowników, 

 zabezpieczeniem stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości, 

co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 181 pracowników,  

 zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, co przyczyniło 

się do poprawy warunków pracy dla 133 pracowników, 

 zapewnieniem stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracujących,  

w szczególności ochrony głowy i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 70 pracowników, 

 prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z instrukcją bezpiecznego ich wykonania tzw. IBWR, 

co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 228 pracowników, 

 zapewnieniem właściwej ochrony podstawowej oraz przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji 

elektrycznych, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 148 pracowników. 

 

Widocznymi efektami działań inspektora pracy jest realizacja decyzji ustnych, których 

przeważająca liczba (84,6% ogółu wydanych), prowadziła do natychmiastowej poprawy 

bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy. W przypadku stwierdzenia bezpośrednich 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących inspektorzy pracy wydawali decyzje wstrzymania robót lub 

skierowania pracujących do innych prac, których wykonanie przyczyniło się do natychmiastowej 

likwidacji zagrożeń bezpośrednich dla 227 pracowników. 

 
Podsumowanie 

 

Powtarzające się na kontrolowanych budowach nieprawidłowości związane były przede 

wszystkim z działalnością małych zakładów stanowiących najliczniejszą grupę podwykonawców, 

zatrudnianych przez generalnych wykonawców. 

Uregulowania wymagają przepisy przekładające się w znacznym stopniu na bezpieczeństwo 

pracy w budownictwie, w szczególności na etapie prowadzonych przetargów w zakresie uwzględniania 

nakładów finansowych, jakie wynikają z rzetelnej realizacji planu BIOZ (poprawność sporządzenia 

planu BIOZ powinna być kontrolowana przez właściwe organy na etapie wydawanego pozwolenia na 

budowę).  

 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

 

Przeprowadzono ogółem 55 kontroli u 49 przedsiębiorców. Liczba pracujących ogółem 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 1 145. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 1 040 pracowników, w tym 125 kobiet. W toku kontroli inspektorzy pracy wizytowali 

31 budów (robót drogowych). 
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Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bhp były: 

 Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 

o brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w przypadku 6 pracujących, a niestosowanie tych środków stwierdzono w przypadku 

31 pracujących - łącznie nieprawidłowości stwierdzono w 27,3% kontroli na 12 (38,7%) 

budowach. 

 

 Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 

o brak właściwego zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego 

stwierdzono w 32,5% kontroli na 9 (31,0%) budowach, 

o brak lub niewłaściwe pomieszczenia higienicznosanitarne stwierdzono w 43,7% 

kontroli na 13 (43,3%) budowach. 

 

 Przygotowania i organizacji budowy 

o brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania robót - stwierdzono 

w 27,3% kontroli na 10 (37,0%) budowach. 

 

 Maszyn i urządzeń technicznych  

o brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń przy prowadzonych pracach - stwierdzono 

w 25,7% kontroli na 8 (34,8%) budowach. 

 

W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli, inspektorzy pracy 

wydali ogółem 150 decyzji nakazowych, w tym 131 decyzji ustnych i 19 decyzji na piśmie. Wydano 

ogółem 11 decyzji wstrzymujących i 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 3 decyzje 

zakazania wykonywania prac. Do innych prac skierowano 11 zatrudnionych w 12 decyzjach. 

Do pracodawców skierowano 7 wystąpień zawierających 9 wniosków dotyczących usunięcia uchybień 

i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 14 sprawców 

wykroczeń na ogólną sumę 14 600 zł, skierowano 1 wniosek do sądu i wobec 1 sprawcy wykroczeń 

zastosowano środek wychowawczy.  

Wśród kontrolowanych dominowały mikroprzedsiębiorstwa oraz zakłady o zatrudnieniu  

od 50 do 249 osób, gdzie zastosowano następujące środki prawne: 

 do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 77 (51,3% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, w tym  

3 decyzje wstrzymania prac i 11 skierowań do innych prac 11 pracujących. Do pracodawców 

skierowano 4 (57% ogółu wydanych) wystąpienia w zakresie przestrzegania przepisów prawa 

pracy. Ukarano mandatami 8 (57% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 

8 500 zł, skierowano 1 wniosek do sądu. W porównaniu z rokiem ubiegłym 2014 procentowo 

zmalały: liczba decyzji ogółem wydanych, w tym liczba decyzji wstrzymujących oraz liczba 

zastosowanych środków wychowawczych.  

 od 50 do 249 zatrudnionych: wydano ogółem 45 (30% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

w tym 8 (73% ogółu) decyzji wstrzymujących prace i 1 (8%) decyzję skierowania do innych 

prac 1 pracującego. Do pracodawców skierowano 3 (43% ogółu wydanych) wystąpienia 

zawierające 4 wnioski. Ukarano mandatami 6 (43% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń 

na ogólną kwotę 6 100 zł. W porównaniu z rokiem 2014 wielokrotnie wzrosły: liczba decyzji 

ogółem wydanych, w tym o 100% liczba decyzji wstrzymujących, a liczba nałożonych 

mandatów karnych wzrosła o 37,7% w stosunku do ogółu wydanych w 2014 r. Na podobnym 

poziomie, w porównaniu z 2014 r. utrzymała się liczba decyzji skierowania do innych prac; 

 od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 75 (29,6% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

W porównaniu z rokiem 2014 procentowo zmalała liczba wydanych decyzji ogółem.  

 

Najczęściej występujące wykroczenia w kontrolowanych podmiotach gospodarczych dotyczyły: 

 braku lub nieużywania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w szczególności ochrony 

słuchu tj. ogółem 10 wykroczeń stwierdzonych u 8 pracodawców i 2 kierowników, 
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 braku lub niewłaściwych zabezpieczeń przy prowadzeniu prac w wykopach, tj. ogółem 

7 wykroczeń stwierdzonych u 7 kierowników i 1 osoby działającej w imieniu pracodawcy, 

 braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

tj. ogółem 4 wykroczenia stwierdzone u 4 pracodawców. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli  

 

Z ogółu wydanych 150 decyzji stwierdzono wykonanie 146, co stanowiło 97,3% ogółu, 

doprowadzając do poprawy warunków pracy dla 489 pracowników. Efekty związane z realizacją 

decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości i poprawy warunków pracy 

związanych z: 

 brakiem lub nieprawidłowościami dotyczącymi pomieszczeń higienicznosanitarnych 

na budowie, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 138 pracowników, 

 brakiem lub niewłaściwym wyposażeniem pracujących w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej przez pracodawcę, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 

20 pracowników, 

 zabezpieczeniem terenu budowy i strefy niebezpiecznej przy pracach drogowych, 

co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 50 pracowników, 

 zabezpieczeniem stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

w wykopach, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 32 pracowników, 

 prowadzeniem robót budowlanych bez lub niezgodnie z instrukcją tzw. IBWR, co przyczyniło 

się do poprawy warunków pracy dla 32 pracowników. 

 

Widocznymi efektami działań inspektora pracy jest realizacja decyzji ustnych, których 

przeważająca liczba (87,7% ogółu wydanych) doprowadziła do natychmiastowej poprawy 

bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy. 

 

C. 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 przeprowadzono 26 kontroli u 17 pracodawców, zatrudniających ogółem 207 osób, 

w tym 188 w ramach stosunku pracy. 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 

 10 (38%) w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 6 (23%) w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 1 (4%) w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

 

Prace wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli związane były z rozbiórką  

i usuwaniem płyt azbestowo-cementowych falistych z dachów budynków mieszkalnych 

i gospodarczych, a także płaskich płyt elewacyjnych budynków oraz rur instalacyjnych, umieszczonych 

w gruncie. W miarę ciągłą, specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest prowadziło 8 zakładów. Pozostałych 9 firm tylko sporadycznie zajmowało się usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest. Dla ich pracowników tego rodzaju prace miały charakter dorywczy 

i przypadkowy. 
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Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp zaliczono: 

 niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, 

 niezgodnie w wymogami pakowanie i oznakowanie odpadów zawierających azbest, 

 brak odgrodzenia i oznakowania terenu prac ostrzeżeniem: „Uwaga zagrożenie azbestem”, 

 brak lub niewłaściwie opracowany plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 brak oceny ryzyka zawodowego lub informacji o zagrożeniach, 

 brak zgłoszenia prac do PIP, 

 nieutrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpadów zawierających azbest, 

 brak lub niewłaściwy stan środków ochrony indywidualnej, 

 stosowanie niewłaściwych metod pracy, urządzeń i narzędzi. 

 

Prowadzone kontrole ujawniły, że w grupie 10 najmniejszych firm sporadycznie zajmujących 

się usuwaniem wyrobów zawierających azbest ujawniono największą liczbę nieprawidłowości.  

Znaczącą liczbę nieprawidłowości odnotowano również w grupie zakładów o długim stażu 

i doświadczeniu w branży zatrudniających od 10 do 50 pracowników. W firmie zatrudniającej powyżej 

50 pracowników nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych 

 

W celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz uzyskania w kontrolowanych 

zakładach efektów w postaci poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, inspektorzy pracy wydali 

łącznie 53 decyzji (13 decyzji na piśmie i 40 decyzji ustnych) i 18 wniosków. 

Podczas kontroli wydano jedną decyzję wstrzymującą prowadzenie prac, a dotyczyła ona 

nieprawidłowości związanych z demontowaniem pokrycia dachu z płyt eternitu za pomocą koparko-

ładowarki. Ponadto podczas dwóch kontroli skierowano pracowników do innych robót ze względu 

na niestosowanie środków ochrony indywidualnych, zabezpieczających pracowników przed upadkiem 

z wysokości. 

 

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: 

 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, 

 brak wystarczającej wiedzy na temat zagrożenia wynikającego z kontaktu z azbestem. 
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Uzyskane efekty 

 

Już w czasie prowadzonych kontroli wykonano 40 decyzji ustnych, zatem usunięto około 75% 

stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do dnia 30.12.2015 r. 

wykonano łącznie ponad 92% wszystkich wydanych decyzji i zrealizowano ponad 94% wniosków 

w wystąpieniach. 

 

3. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy 

w zakładach nowo powstałych  

 

W celu rozpoznania poziomu warunków bezpieczeństwa pracy, jaki zapewniają pracodawcy 

w nowo powstałych firmach prowadzone są od kilku lat kontrole ukierunkowane na tę grupę zakładów.  

W 2015 r. przeprowadzono 16 kontroli sprawdzających w zakładach, które kontrolowano  

w 2014 r. oraz 22 kontrole w zakładach nowo powstałych nigdy niekontrolowanych.  

 

W zakładach poddanych rekontroli: 

 zatrudnienie: 253 osoby, w tym 90% - umowy o pracę, gdzie kobiety stanowiły 42%,  

umowy cywilno-prawne 9%, samozatrudnienie 0,4%, 

 wielkość zakładu: do 9 pracowników - 75%, od 9 do 49 pracowników 19%  

i od 50 do 250 pracowników 6%, 

 branża: przetwórstwo przemysłowe - 44%, handel - 19%, usługi gastronomiczne - 13%, 

budownictwo, rolnictwo i pozostałe - po 6%. 

 

W wyniku przeprowadzonych rekontroli: 

 w 6 zakładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 

 w jednym zakładzie stwierdzono niewykonanie wydanych podczas pierwszej kontroli środków 

prawnych tj. 2 decyzji oraz 2 zaleceń, co spowodowało konieczność zastosowania środka 

karnego w postaci mandatu,  

 w kolejnym zakładzie stwierdzono niewykonanie jednej decyzji, wydanej w ramach pierwszej 

kontroli,  

 tylko w jednym z kontrolowanych zakładów stwierdzono eksploatację maszyn bez 

wymaganych zabezpieczeń, 

 nadal występują nieprawidłowości proceduralne takie jak: brak instrukcji bhp, brak oceny 

ryzyka zawodowego oraz brak programów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Niewielki odsetek niewykonanych środków prawnych oraz nieusuniętych nieprawidłowości 

świadczy o skuteczności działań inspektorów podczas kontroli przeprowadzonych w 2014 r. 

 
Podjęte działania mające na celu wdrożenie lub przymuszenie do przestrzegania przepisów prawa 

pracy: 

 w związku z niewykonaniem 4 decyzji inspektora pracy wydano 3 upomnienia mające na celu 

przymuszenie pracodawcy do wykonania decyzji, 

 wobec osób nieprzestrzegających przepisów prawa nałożono 1 mandat karny na kwotę 1000 

zł. 
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Uzyskane efekty 

 

Do dnia 31.12.2015 r. pracodawcy poinformowali o wykonaniu: 

 53 (83%) z 64 wydanych decyzji nakazowych, w tym wykonaniu wszystkich decyzji, 

wstrzymania eksploatacji maszyn oraz decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 k.p.a., 

 13 (76%) z 17 wniosków zawartych w wystąpieniach. 

 

Kontrole w zakładach nowo powstałych 

  

Przeprowadzone 22 kontrole w zakładach nowo powstałych o niżej wymienionej strukturze: 

 zatrudnienia: 261 osób, w tym 67% - umowy o pracę, gdzie kobiety stanowiły 24%, młodociani 

5%, a niepełnosprawni 4% oraz umowy cywilno-prawne - 28% i samozatrudnienie - 1%, 

 wielkości zakładu: do 9 pracowników - 59%, od 9 do 49 pracowników - 41%, 

 branża: placówki handlowe - 44%, metalowa - 23%, usługi motoryzacyjne - 9%, szwalnicza, 

gastronomiczna, piekarnicza, budowlana, instalacyjna, studio fitness, usługi administracyjne 

po - 4,5%. 

 

W kontrolowanych zakładach stwierdzono szereg powtarzających się nieprawidłowości 

przedstawionych w poniższej tabeli 

Lp. Nieprawidłowość dotycząca liczba 

Odsetek zakładów, w 

których stwierdzono 

nieprawidłowości 

1 

Organizacji pierwszej pomocy np. brak apteczek, 

brak instrukcji, niewyznaczenie pracowników do 

obsługi apteczek i udzielania pierwszej pomocy. 

20 70,00% 

2 

Wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia i 

braku przeprowadzania badań i pomiarów czynników 

szkodliwych. 

13 61,53% 

3 

Oceny ryzyka zawodowego np. brak oceny, 

niewłaściwa ocena, niezapoznanie pracowników  

z oceną. 

22 54,54% 

4 

Instalacji i urządzeń energetycznych np. brak 

przeglądu w tym pomiarów, brak oznakowania, brak 

zabezpieczenia przed dostępem. 

19 47,36% 

5 

Szkolenia bhp - brak lub niewłaściwy: 

- program instruktażu stanowiskowego 22 45,45% 

- instruktaż ogólny 22 36,36% 

- instruktaż stanowiskowy 22 22,72% 

6 Wykonywania zadań służby bhp lub jej braku. 22 36,36% 

7 Badania lekarskiego wstępnego 22 36,36 % 

8 

Magazynowania i składowania np. brak oznakowania 

dopuszczalnej nośności, doboru miejsc  

do składowania, stabilności urządzeń do 

składowania, instrukcji magazynowania. 

22 36,36% 

9 
Znaków bezpieczeństwa np. brak oznakowania 

miejsc niebezpiecznych. 
12 33,33% 

10 Wentylacji ogólnej pomieszczeń 22 18,18% 

11 
Maszyn i urządzeń technicznych np. niespełnienie 

wymagań minimalnych, brak zabezpieczeń 
15 13,33% 

 

Powtarzającą się nieprawidłowością był brak wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy. Brak ten wynikał z nieznajomości obowiązującego w tym zakresie przepisu oraz 
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subiektywnej oceny pracodawców, według których wartości czynników szkodliwych występujących 

na stanowiskach pracy w zakładzie nie są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Kontrole 

wykazały, że powodem braku badań pomiarów czynników szkodliwych było także długie oczekiwanie 

na wykonanie zamówionych pomiarów przez akredytowane laboratoria.  

Kolejny, wysoki odsetek nieprawidłowości, dotyczył organizacji pierwszej pomocy, przede 

wszystkim w małych zakładach pracy. W jednostkach zatrudniających często kilku pracowników, 

a niekiedy tylko jednego pracownika, pracodawcy bagatelizowali problem udzielania pierwszej pomocy.  

Brak oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą lub nieadekwatna jego 

ocena w stosunku do występujących zagrożeń to następna grupa stwierdzonych nieprawidłowości. 

Były one spowodowane niedostatecznym zrozumieniem istoty oceny ryzyka przez pracodawców oraz 

osoby wykonujące obowiązki służby bhp. Często dokonanie oceny ryzyka zlecane było osobom 

z zewnątrz, które nie znają specyfiki danego zakładu. Zdarzały się też przypadki bezkrytycznego 

stosowania dostępnych np. w internecie kart oceny ryzyka, bez dokonania ich modyfikacji 

uwzględniającej warunki pracy wynikające między innymi z zagrożeń występujących na danym 

stanowisku lub zatrudnianych na tym stanowisku osób.  

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 był najczęściej brak dostatecznej znajomości 

problematyki związanej z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, w tym wymagań 

wynikających z przepisów w tym zakresie. 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono wiele przypadków 

niepoddania pracowników wymaganym szkoleniom z zakresu bhp. Większość nieprawidłowości 

z obszaru szkoleń bhp dotyczyła jednak programów szkolenia, które zamiast odnosić się do specyfiki 

zagrożeń występujących w zakładzie, były jedynie powieleniem ramowych programów szkolenia 

zawartych w rozporządzeniu w sprawie szkoleń bhp.  

Ustalono również brak przestrzegania przepisów bhp, dotyczących zapewniania w zakładach 

pracy wykonywania zadań służby bhp przez osobę spełniającą odpowiednie wymagania kwalifikacyjne, 

niezbędne do wykonywania zadań tej służby. Poza przypadkami braku takich osób, stwierdzono 

również niewykonywanie przez istniejącą służbę bhp podstawowych zadań przepisów w tym zakresie. 

Można to tłumaczyć brakiem odpowiedniej wiedzy pracodawców, a także niechęcią do ponoszenia 

dodatkowych kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy.  

Magazynowanie i składowanie to obszar bezpieczeństwa, w którym również wystąpiły 

powtarzające się nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy. Dotyczyły one przede 

wszystkim braku oznakowania nośności urządzeń do składowania oraz składowania materiałów na 

ciągach komunikacyjnych w sposób utrudniający dostęp np. do apteczek, wyłączników prądu i środków 

przeznaczonych do gaszenia pożarów. Jest to efekt tolerowania niewłaściwych zachowań dotyczących 

przestrzegania przepisów w tym zakresie.  

Brak wymaganych zabezpieczeń maszyn wynikał najczęściej z faktu, że pracodawców 

rozpoczynających działalność nie stać było na zakup nowych maszyn. Kupowali oni więc maszyny 

używane, które w ich przekonaniu spełniały konieczne wymagania, choć z punktu widzenia 

obowiązujących przepisów miały szereg braków. Najczęstszą nieprawidłowością z tego zakresu było 

niezapewnienie dostosowania maszyn do wymagań minimalnych.  

 

Uzyskane efekty 

  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 148 decyzji, w tym: 

 81 decyzji na piśmie, z których 47 (58%) wykonano do 31.12.2015 r., 

 67 decyzji ustnych wykonanych w czasie kontroli, 

 31 wniosków na piśmie, z których 13 (42%) wykonano do 31.12.2015 r., 

 4 polecenia ustne wykonane w czasie kontroli. 
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4. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 

zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 
W roku 2015 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

łącznie 155 kontroli u 143 przedsiębiorców.  

Oceną przestrzegania w zakładach przepisów dotyczących zatrudniania osób 

niepełnosprawnych objęto zarówno przedsiębiorców zapewniających warunki pracy chronionej 

(zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej), jak i pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne na tzw. wolnym rynku pracy. W zakładach tych zatrudniano łącznie 7 029 

pracowników, w tym 2 371 osób niepełnosprawnych. Największą liczbą kontroli (jak co roku) objęto 

zakłady nieposiadające statusu zakładu pracy chronionej, a ubiegające się o zwrot kosztów 

wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, czego warunkiem jest uzyskanie 

pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej (w roku 

2015 przeprowadzono łącznie 68 takich kontroli).  

W porównaniu z rokiem 2014 przeprowadzono o 15 kontroli mniej w zakładach pracy 

chronionej. Wynika to z faktu, iż z roku na rok maleje liczba przedsiębiorców posiadających status 

prowadzących zakład pracy chronionej. Również w roku 2015 (po raz pierwszy) żaden zakład 

z województwa kujawsko – pomorskiego nie wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu zakładu pracy 

chronionej. Brak zainteresowania pracodawców posiadaniem statusu, wynika głównie z faktu 

zrównywania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami dla zakładów 

pracy chronionej i pracodawców otwartego rynku pracy.  

Zwiększyła się liczba zakładów aktywności zawodowej. W roku 2015 Wojewoda Kujawsko - 

Pomorski przyznał jednostce organizacyjnej, działającej na terenie jednej z gmin naszego 

województwa, status zakładu aktywności zawodowej. W zakładzie tym zatrudnionych zostało 

27 niepełnosprawnych. Obecnie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego funkcjonuje 

8 zakładów aktywności zawodowej.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w średnich zakładach, tj. zatrudniających od 10 do 249 

pracowników i w tych zakładach stwierdzono najwięcej nieprawidłowości. Największa liczba 

skontrolowanych podmiotów należała do sektora prywatnego i były to głównie zakłady produkcyjne, 

przetwórstwa przemysłowego oraz handlowe. 

 

Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy wykazała, 

że najniższy poziom dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył zagadnień: 

 oceny ryzyka zawodowego (najwięcej nieprawidłowości dotyczyło nieuwzględnienia w ocenie 

ryzyka szczególnych uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością pracownika), 

 urządzeń i instalacji energetycznych (nieprawidłowości dotyczyły głównie braku pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim), 

 czasu pracy (nieprawidłowości dotyczyły: braku ewidencji czasu pracy lub prowadzenia jej 

w sposób nierzetelny, oraz zatrudniania pracowników w czasie pracy przekraczającym ich 

obowiązujący wymiar dobowy i tygodniowy), 

 udzielenia pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia (brak informacji lub 

nieprawidłowa informacja). 

 

Najwyższy poziom dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył następujących 

zagadnień: 

 wynagrodzeń i innych świadczeń (nie stwierdzono przypadku obniżenia wysokości 

wynagrodzenia w związku ze stosowaniem norm czasu pracy określonych w art. 15 ustawy, 

ani nieprawidłowości przy naliczaniu wysokości wynagrodzenia za czas zwolnień, o których 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy), 

 udzielania zwolnienia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (nie stwierdzono 

w trakcie kontroli tego zagadnienia żadnych nieprawidłowości), 

 przystosowania obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
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 dostosowania oprzyrządowania maszyn do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. elementów 

sterowniczych, sygnalizacyjnych, wskaźników i innych mających wpływ na bezpieczeństwo), 

 transportu. 

 

Porównując ww. dane z tymi z lat poprzednich, należy stwierdzić, że co roku najwięcej 

nieprawidłowości dotyczy braku odpowiedniej oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej szczególne 

uwarunkowania związane z niepełnosprawnością pracownika. Najczęściej nieprawidłowości 

te stwierdza się w zakładach zatrudniających po raz pierwszy pracowników niepełnosprawnych.  

W jednym z zakładów posiadającym status zakładu pracy chronionej stwierdzono rażące 

naruszenia przepisów prawa. W wyniku kontroli wydanych zostało 19 wniosków/poleceń, 

potwierdzających liczne naruszenia przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących: 

stosunku pracy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, 

urlopów wypoczynkowych. Kontrola wykazała, że pracodawca od stycznia 2014 r. zalegał 

z opłacaniem składek do ZUS-u. Ponadto o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano 

stosowne instytucje tj. Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (powiadomiono, że podmiot prowadzi 

działalność gospodarczą w miejscach, które nie są objęte jego decyzją, przyznającą status zakładu 

pracy chronionej).  Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości przekazano również 

Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (o użytkowaniu przez pracodawcę obiektu bez 

zgody o zmianie sposobu jego użytkowania) oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (o nieterminowym wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia za pracę 

i niedokonywaniu wpłat na Fundusz Pracy). 

W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił znaczny wzrost liczby zakładów, w których 

pracodawcy nie posiadali badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim 

i bezpośrednim. Wzrost ten odnotowano, mimo, iż w roku ubiegłym przeprowadzono o 14% kontroli 

mniej niż w roku 2014. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w zakładach zatrudniających 

osoby niepełnosprawne wydane zostały łącznie 193 decyzje, do pracodawców skierowano 

85 wniosków w wystąpieniu i 46 poleceń.  

Działania inspektorów pracy przyczyniły się do znacznej poprawy przestrzegania w zakładach 

przepisów prawa pracy, zarówno z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, jak i prawnej ochrony 

pracy. Osiągnięto szczególne efekty wynikające z realizacji decyzji i wniosków. Wykonanych zostało 

90% decyzji i blisko 78% wniosków w wystąpieniu/poleceń. Efekty dotyczyły: dostosowania 

pomieszczeń pracy do wymagań pod względem powierzchni, zabezpieczenia lub oznakowania miejsc 

niebezpiecznych, odpowiedniego wyposażenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, zapewnienia 

właściwej wymiany powietrza w pomieszczeniach zakładu, zapewnienia zgodnych z przepisami 

stanowisk pracy, poprawy stanu technicznego dróg wewnątrzzakładowych, poddania pracowników 

szkoleniom w zakresie bhp oraz badaniom lekarskim, dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz 

poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Ponadto 

inspektorzy pracy, poprzez swoje działania (zastosowane środki prawne), przyczynili się do likwidacji 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników, wydając decyzje wstrzymujące 

eksploatację maszyn nieposiadających odpowiednich urządzeń ochronnych, kierując pracowników 

do innych prac, a także wydając decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu dot. wykonania 

badań pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim 

i bezpośrednim. Znaczące efekty osiągnięto również w zakresie poprawy przestrzegania przepisów 

stricte z zakresu prawnej ochrony pracy - pracodawcy zaczęli ewidencjonować czas pracy 

i zobowiązali się do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy pracowników 

niepełnosprawnych. Pracownikom zakładu wypłacono też należne świadczenia z tytułu pracy 

w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy poza działalnością kontrolno – nadzorczą, z roku 

na rok zwiększa swoją aktywność na polu prewencyjno – promocyjnym. Działania te przynoszą 

konkretne efekty w postaci poprawy przestrzegania praworządności w zakładach.  

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

95 | S t r o n a  

 

W roku 2015 r. podejmowano szereg działań promocyjnych i prewencyjnych, wśród których wymienić 

należy: 

 organizację konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, ukierunkowanej 

na promowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości 

społecznej wśród pracodawców, a przede wszystkim przełamywanie barier w podejściu osób 

zdrowych do niepełnosprawnych (więcej o konferencji w sprawozdaniu z tematu 105P 

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”),  

 współpracę z Dyrektorem PFRON Oddziału w Toruniu, w ramach realizacji Deklaracji zawartej 

pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, a Prezesem Funduszu (współpraca polegała głównie 

na wymianie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w zakładach pracy, czego 

wynikiem było podejmowanie przez druga stronę stosowanych działań, w tym kontroli), 

 szkolenie w Okręgu Kujawsko – Pomorskim Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy, 

adresatami którego byli liderzy społeczni z powiatów województwa kujawsko – pomorskiego, 

działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych (w trakcie szkolenia omówione 

zostały zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych w ramach 

obowiązujących przepisów prawa pracy).  

Za duże wyróżnienie należy uznać przyznanie Okręgowemu Inspektoratowi Pracy 

w Bydgoszczy Regionalnego Super Lodołamacza 2015 r. Statuetkę odebrała Małgorzata Porażyńska 

Okręgowy Inspektor Pracy podczas uroczystej gali, która odbyła się 14.09.2015 r. w Muzeum 

Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego – Spichrze nad Brdą.  

  
Okręgowy Inspektor Pracy, Małgorzata Porażyńska odbiera statuetkę Super Lodołamacza 2015 

 

5. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 

zakładach branży paliwowej 
 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z programem działania Państwowej 

Inspekcji Pracy w 2015 r., na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzono jedną 

kontrolę wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Kontrolowanym podmiotem gospodarczym była spółka z powiatu toruńskiego.  

Kontrola przeprowadzona została przez trzy wyżej wymienione instytucje kontrolne 

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.” Kontrola miała charakter weryfikacyjny, po wcześniej przeprowadzonej samokontroli 

realizowanej przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne, przygotowane wspólnie przez trzy 

wymienione instytucje.  
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Przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnej poprzedzone było spotkaniem roboczym 

przedstawicieli wyżej wymienionych organów kontroli, podczas którego dokonano: 

 ustalenia przebiegu spotkania organów kontrolnych z przedstawicielami kontrolowanej bazy 

paliw, tj. kierownictwem i specjalistami branżowymi, 

 przyjęcia harmonogramu spotkań ze specjalistami branżowymi bazy paliw w kolejnych dniach 

kontroli, celem uniknięcia trudności w dostępie do informacji przedstawianych przez tych 

specjalistów, 

 uzgodnienia zakresu wspólnych oględzin instalacji technologicznej bazy paliw dokonywanych 

w pierwszym dniu kontroli, 

 ustalenia zasad i terminu planowanego wspólnego omówienia wyników kontroli; 

 ustalenia zasad przygotowania wspólnego raportu z przebiegu i ustaleń kontrolnych 

dokonanych przez organy kontrolne. 

 

Kontrola przeprowadzona w 2015 r., obejmująca kilkaset zagadnień kontrolnych z zakresu 

bhp, ppoż. i ochrony środowiska, wykazała występowanie niewielu nieprawidłowości. 

Ustalono, że błędnie oznakowano stanowiska pracy znakami „EX”. Kontrolowane stanowiska 

wcześniej zostały wycofane z eksploatacji i obecnie nie występuje na nich atmosfera wybuchowa. 

Stwierdzono również, że jedna z ręcznych zasuw instalacji pianotwórczej pompowni przeciwpożarowej 

uległa uszkodzeniu, wskutek czego nie była możliwa jej pełna regulacja.  

Po przeanalizowaniu przez wszystkich uczestników kontroli odpowiedzi na pytania zawarte 

w liście kontrolnej stwierdzono, że mimo poprawnych odpowiedzi w listach, niektóre pytania w nich 

zawarte, nie były do końca zrozumiałe przez udzielających odpowiedzi, bądź interpretowane w inny 

sposób. Wystąpił brak spójności zapisów m.in. w zakresie zagadnień dotyczących oczyszczalni 

ścieków, stacji uzdatniania wody oraz zagadnień dotyczących stanu technicznego dróg. Omówiono 

więc wszystkie wątpliwości, aby podczas przeprowadzania kolejnych samokontroli uniknąć tego 

rodzaju pomyłek. 

Prowadzenie w tym samym czasie czynności kontrolnych przez trzy instytucje, wspólne 

oględziny instalacji i miejsc pracy pozwalało na wymianę spostrzeżeń i informacji na temat 

identyfikowanych zagrożeń, rozwiązań technicznych i technologicznych mających wpływ na poziom 

ochrony osób przebywających na terenie bazy przed zagrożeniami dla ich życia lub zdrowia.  

Kontrolujący bazę wskazali na potrzebę wspólnych szkoleń na temat środków bezpieczeństwa 

i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii, jak również na to, aby 

w szkoleniach brały udział osoby faktycznie przeprowadzające tego rodzaju kontrole. 

 

6. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 

zakładach azotowych 
 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z programem działania Państwowej 

Inspekcji Pracy w 2015 r., na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona została 

jedna kontrola wspólna z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony 

Środowiska. Kontrolowanym podmiotem gospodarczym było przedsiębiorstwo z Włocławka, w którym 

kontrolą objęto Instalację Stokażu Chlorku Winylu.  

Kontrola ta miała charakter weryfikacyjny (po wcześniej przeprowadzonej samokontroli, 

realizowanej przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne, przygotowane wspólnie przez trzy 

wymienione instytucje kontrolne). Nie wykazała ona wielu rozbieżności w stosunku do ustaleń 

samokontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Do najistotniejszych uchybień ujawnionych podczas kontroli inspektora pracy należały: 

 niewystarczająca efektywność stosowanego systemu monitoringu stężeń chlorku winylu, 

 niewystarczający system kontroli i zabezpieczenie Instalacji Stokażu Chlorku Winylu przed 

dostępem osób nieuprawnionych do przebywania na terenie instalacji, 
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 sporządzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla Instalacji Stokażu Chlorku 

Winylu w oparciu o tylko jeden scenariusz awaryjny związany z wystąpieniem atmosfery 

wybuchowej,  

 błędne oznakowanie wejść do przestrzeni zagrożonych wybuchem, jak również braki 

oznakowania rurociągów z niebezpiecznymi mediami. 

 

Inspektor pracy zawnioskował o możliwość zainstalowania automatycznego systemu 

zabezpieczeń sterowania na Instalacji Stokażu Chlorku Winylu w celu zapewnienia wymaganego 

poziomu niezawodności systemu. Wniosek ten podyktowany był faktem, że eksploatowane układy 

sterowania i zabezpieczeń pochodzące z lat 80-tych ubiegłego wieku były wyeksploatowane i mogły 

grozić awarią. Ponadto brakowało do nich części zamiennych (ze względu na zaniechanie ich 

produkcji). Archiwizacja i dystrybucja danych procesowych do systemów nadrzędnych była mocno 

ograniczona i utrudniona, a analiza zdarzeń odbiegających od zasad procesowych - utrudniona  

ze względu na małą ilość archiwizowanych danych procesowych. 

Kierownictwo kontrolowanego zakładu dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić wymagane 

przygotowanie organizacyjne i dokumentacyjne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Zapewniło 

własny udział oraz udział wymaganych specjalistów w spotkaniach rozpoczynających i kończących 

działania kontrolne, a także udział głównego specjalisty ds. bhp, który był do dyspozycji kontrolującego 

przez cały czas trwania kontroli. Zapewniono przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych 

do okazania podczas kontroli, a także udział całej załogi kontrolowanej instalacji w celu udzielania 

informacji kontrolującemu. Zapewniono mu również niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

wymagane przy wejściu do stref zagrożenia wybuchem.  

W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych inspektor pracy wydał 3 decyzje nakazowe 

i skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 6 wniosków pokontrolnych.  

Działania prewencyjne polegające na samokontroli poprzedzającej wspólne kontrole 

prowadzone przez PIP, PSP i IOŚ przyczyniły się do wcześniejszego podjęcia przez służby zakładowe 

działań sprawdzających w zakresie obejmującym wszystkie zagadnienia ujęte w listach kontrolnych. 

Z ustnych informacji przekazywanych podczas kontroli weryfikacyjnej przez osoby w niej 

uczestniczące, wynika, że w ramach samokontroli w szeregu przypadkach podjęte zostały działania 

korygujące, zapewniające przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pracy wynikających 

z obowiązujących przepisów i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz z postanowień objętych 

systemami zarządzania funkcjonującymi w kontrolowanym zakładzie. 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 państwowej. Miało to także wpływ na rodzaj stwierdzanych 

nieprawidłowości i ich znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa procesowego kontrolowanej 

instalacji i spełnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska. 

 

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 bezpieczeństwa pracy przy 

magazynowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej. Kontrola ukierunkowana była również na eliminację stwierdzonych nieprawidłowości 

ww. zakresie, prowadząc tym samym do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładzie. 
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Kontrolą objęto 10 zakładów, w tym: 

 6 zakładów, gdzie przeprowadzono ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia 

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, z której wynikało, że atmosfera wybuchowa 

występuje, 

 3 zakłady, w których nie przeprowadzono oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia 

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, 

 1 zakład, gdzie miał miejsce wypadek przy pracy związany z magazynowaniem i stosowaniem 

substancji chemicznych i ich mieszanin. 

 

W zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było łącznie 2 695 osób, z czego 2 607 

zatrudnionych na podstawie umów o pracę, w tym 920 kobiet i 17 młodocianych. 

Jak ustalono, w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej 

pracę wykonywało 149 osób (wszyscy zatrudnieni w ramach stosunku pracy). 

W 9 skontrolowanych zakładach występowały zagrożenia związane z możliwością wystąpienia 

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Najczęstsze uchybienia występujące w tych zakładach 

dotyczyły braku lub błędnie wykonanej oceny ryzyka wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 

wybuchowej, braku dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, nieuwzględnienia w dokumentach 

zabezpieczenia przed wybuchem wymaganych opisów stosowanych środków ochronnych, braku 

wskazania terminów dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych lub miejsca zapisu 

takich terminów w innych dokumentach (harmonogramy, instrukcje, procedury), braku 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 niedopełniający obowiązku sporządzenia ocen ryzyka zagrożenia wybuchem lub 

dokumentów zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem, tłumaczyli stan stwierdzony podczas 

kontroli brakiem szczegółowej znajomości przedmiotowej problematyki, niepozwalającym na ocenę 

poprawności działań podejmowanych w tym zakresie przez osoby zajmujące się w zakładzie 

zagadnieniami związanymi z zagrożeniami pożarem i wybuchem. 

Dokonane podczas kontroli ustalenia wskazują, że kontrolowani pracodawcy zapewniali 

stosowanie, wymienionych w dokumentach zabezpieczeń przed wybuchem, technicznych 

i organizacyjnych środków zapobiegających zaistnieniu wybuchu. Nieprawidłowości w tym zakresie 

(organizacyjne środki ochronne) wystąpiły jedynie w jednym zakładzie. 

 

Ustalenia kontrolne wykazały, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie organizacji 

stanowisk pracy w strefach zagrożenia wybuchem były: 

 brak oznaczania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu do przestrzeni, w których 

istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 

bezpieczeństwu i zdrowiu - problem dotyczył 4 z 9 zakładów, w których nie oznakowano  

5 (z 18 kontrolowanych) przestrzeni; zdaniem pracodawców było to wynikiem ich niewiedzy 

w tym zakresie, 

 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 odzież ochronną antyelektrostatyczną w 2 zakładach,  

a w 1 ochrony te były nieodpowiednie; łącznie nieprawidłowości te dotyczyły 4 spośród  

55 kontrolowanych pracowników.  

 

Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości w zakresie: 

 prowadzenia spisów substancji lub mieszanin niebezpiecznych - w 2 zakładach nie 

opracowano takich spisów, w 3 nie były one aktualne, 

 kart charakterystyki substancji lub mieszanin niebezpiecznych, gdzie w 2 zakładach nie 

posiadano 3 kart na 87 kontrolowanych przypadków, 

 w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono zagadnień związanych z zagrożeniami 

czynnikami chemicznymi – nieprawidłowości stwierdzono w 3 zakładach. 
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Z zapisów zawartych w przedstawionych kontrolującym rejestrach wypadków przy pracy 

i zdarzeń potencjalnie wypadkowych wynika, że w zakładach objętych kontrolą, w latach 2012-2014 nie 

zarejestrowano żadnych wypadków przy pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej i z występującymi czynnikami chemicznymi lub pyłami. 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydanych zostało 87 decyzji nakazowych, w tym 

77 w formie pisemnej. Wśród decyzji pisemnych 8 opatrzonych zostało rygorem natychmiastowej 

wykonalności (art. 108 k.p.a). Podczas kontroli stwierdzono rażące naruszenia prawa, co skutkowało 

wydaniem decyzji skierowania do innych prac do czasu wyposażenia pracownika w obuwie i środki 

ochrony indywidualnej w wykonaniu antyelektrostatycznym. 

W 2 przypadkach wobec osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów bhp 

zastosowano postępowanie mandatowe, w 2 kolejnych - wobec pracodawców zastosowano środki 

wychowawcze. Do pracodawców skierowano 4 wystąpienia pokontrolne zawierające łącznie 

9 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 ją wadliwie, pomijając szereg istotnych zapisów, które winny znajdować się 

w tym dokumencie. 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. 

Z informacji uzyskanych od inspektorów realizujących przedmiotowe zadanie wynika,  

że w małych zakładach pracodawcy nie znali szeregu obowiązujących wymagań dotyczących 

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 również 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 i 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, jednak nie 

przywiązują zbyt dużej wagi do norm stawianych przez wymagania prawne dotyczące dokumentacji 

w tym zakresie. 

 

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 

18.12.2006 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 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 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 albo jednym 

z podstawowych przedmiotów działalności jest produkcja wyrobów chemii budowlanej: farb, lakierów, 

klejów, tynków, zapraw, mas uszczelniających, impregnatów i hydroizolacji. Firmy  kontrolowane 

to zakłady o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia (1 z zatrudnieniem do 9 pracowników, 2 od 10-50 

pracowników i 2 od 51-250 pracowników).  

Substancje i mieszaniny chemiczne stosowano w procesach technologicznych produkcji 

wyrobów chemii budowlanej jako składniki główne (np. cement, wapno, mączki, żywice syntetyczne 
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i ich dyspersje, rozpuszczalniki) i dodatki (np. środki odpieniające, dyspergujące, konserwujące, 

wypełniacze, zagęstniki, pigmenty, korektory pH) We wszystkich 5 zakładach stosowano ogółem około 

300 różnych substancji i mieszanin, z których połowa to chemikalia niebezpieczne. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

We wszystkich 5 zakładach występowały nieprawidłowości dotyczące wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych oraz nieuwzględnienia wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 

zakładowej, tj. w instrukcjach i programach szkoleń. Często stwierdzano nieprawidłowości 

w oznakowaniu pojemników i opakowań z substancjami i mieszaninami chemicznymi albo brak lub 

niewłaściwe oznakowanie magazynów, zbiorników czy też miejsc ich magazynowania. Uchybienia 

w tym zakresie wystąpiły w 4 zakładach. Także w 4 zakładach nie opracowano instrukcji bhp procesów 

technologicznych produkcji wyrobów chemii budowlanej. 

Dodatkowo stwierdzono, że w ocenach ryzyka zawodowego, sporządzanych w 4 zakładach, 

nie dokonano pełnej identyfikacji zagrożeń czynnikami chemicznymi. W szczególności nie 

uwzględniono w nich wszystkich stosowanych czynników chemicznych z uwzględnieniem ich 

właściwości, otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem i zaleceń jego 

bezpiecznego stosowania określonych w karcie charakterystyki.  

W 3 zakładach stwierdzono przypadki braku albo niewłaściwego doboru odpowiednich 

środków ochrony twarzy i oczu. Pracownicy stosujący niebezpieczne chemikalia posiadali 

na wyposażeniu zwykłe okulary przeciwodpryskowe, nie dostarczono im okularów chemicznie 

szczelnych – gogli.  

W 2 zakładach stwierdzono przypadki niewłaściwego doboru ochron rąk. Pracownicy nie 

posiadali rękawic chroniących przed agresywnymi chemikaliami, a stosowali rękawice lateksowe, 

przeznaczone do pracy w warunkach minimalnego ryzyka. W poprzednich latach kontrolnych takie 

nieprawidłowości występowały równie często. 

 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 najmniejszego 

z 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 poziomie zadowalającym. Zdaniem wszystkich, szczególnie przepisy dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego przy stosowaniu chemikaliów są niejednoznaczne. 

W ocenie inspektorów pracy przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości było także 

niedostateczne przygotowanie specjalistów 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 faktu, że stwierdzone nieprawidłowości 

tylko w nielicznych przypadkach wynikały z braku środków finansowych, częściej natomiast z braku 

nadzoru i nieskutecznej kontroli wewnętrznej. 

 

Działania prewencyjne 

 

Pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczną organizację pracy udzielono 

ogółem 49 porad, w tym 9 porad prawnych i 40 porad w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, 

m.in. dotyczących rozporządzeń REACH i CLP, kart charakterystyki, bhp przy magazynowaniu 

środków chemicznych, zasad dokonywania ocen ryzyka zawodowego, badań i pomiarów czynników 

szkodliwych oraz wymagań dla instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazano poradniki 

i broszury: „Czynniki chemiczne” , „Ocena ryzyka zawodowego”, „Prace z chemikaliami”, „Czynniki 

chemiczne – zmiana w oznakowaniach”, zawierające podstawowe informacje o obowiązkach 

pracodawcy - dalszego użytkownika - zapisane w rozporządzeniach REACH i CLP. 
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Zastosowane środki prawne 

 

W wyniku kontroli wydano ogółem 34 decyzje tematyczne, w tym 16 na piśmie oraz 

5 wystąpień, zawierających 5 wniosków tematycznych. wszystkie 18 decyzji ustnych wydanych 

podczas kontroli zostało wykonanych. 

Rekontrole, przeprowadzone we wszystkich 5 zakładach, wykazały wykonanie wydanych 

decyzji. Wnioski tematyczne zrealizowane zostały w 3 zakładach.  

 

Uzyskane efekty 

Uwzględniając zrealizowane decyzje ustne oraz wyniki kontroli sprawdzających realizację 

decyzji wydanych na piśmie, można stwierdzić, że nastąpiła poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy we wszystkich skontrolowanych zakładach, a w szczególności: 

 we wszystkich 5 zakładach opracowano albo uzupełniono w nakazanym zakresie wykaz prac 

szczególnie niebezpiecznych i opracowano konieczne instrukcje ich wykonywania, 

 w 4 zakładach w ocenach ryzyka zawodowego uwzględniono w wymagany sposób wszystkie 

występujące na stanowiskach czynniki chemiczne, z uwzględnieniem ich właściwości, 

otrzymanych od dostawcy informacji o zagrożeniu czynnikiem i zaleceń jego bezpiecznego 

stosowania określonych w karcie charakterystyki, 

 w 3 zakładach dostarczono chemicznie szczelne okulary ochronne 94 pracownikom 

bezpośrednio narażonym na działanie agresywnych substancji i mieszanin chemicznych, 

 w 4 zakładach opracowano instrukcje bhp procesów technologicznych produkcji wyrobów 

chemii budowlanej, 

 w 3 zakładach dokonano inwentaryzacji stosowanych chemikaliów i opracowano albo 

zaktualizowano posiadane spisy substancji i mieszanin niebezpiecznych, 

 w 3 zakładach uzyskano od dostawców aktualne karty charakterystyki niektórych substancji 

i mieszanin oraz udostępniono te karty pracownikom, 

 w 3 zakładach w instrukcjach oraz w programach szkoleń bhp uwzględniono informacje 

o nowych zasadach oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone kontrole stanowiły kontynuację zadań realizowanych w latach ubiegłych. 

Kolejny, ósmy już rok, prowadzono je z uwzględnieniem przygotowania pracodawców - dalszych 

użytkowników - do zagadnień ujętych w rozporządzeniach REACH i CLP.  

Wyniki kontroli wskazują, że wybór branży zajmującej się produkcją chemii budowlanej był 

trafny. Podczas kontroli ujawniono i wyeliminowano podobną liczbę nieprawidłowości, jak w latach 

wcześniejszych. Kontrolowani pracodawcy nie posiadali niezbędnej wiedzy o przepisach zawartych 

w obu rozporządzeniach. 

 

Wnioski 

  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę kontroli pracodawców - dalszych użytkowników 

substancji i preparatów chemicznych pod względem zagadnień, w których od lat stwierdza się 

powtarzalne, dominujące nieprawidłowości. 

Niezbędne jest również prowadzenie działań prewencyjnych, takich jak popularyzacja metod 

przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego z pełnym uwzględnieniem czynników chemicznych 

i metod zarządzania tym ryzykiem. Brak dostatecznej wiedzy pracodawców i kadry kierowniczej oraz 

specjalistów ds. bhp obsługujących małe i średnie zakłady w zakresie bezpiecznego stosowania 

substancji i preparatów chemicznych - to w dalszym ciągu podstawowa przyczyna stwierdzanych 

uchybień. Ważne jest zatem promowanie tej problematyki na kontrolach poprzez dystrybucję broszur 

i ulotek tematycznych.  
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9. Wymagania zasadnicze i minimalne  
 

Zasadniczym celem prowadzonych kontroli w zakresie nadzoru rynku było dokonanie oceny 

spełniania minimalnych i zasadniczych wymagań dotyczących już użytkowanych maszyn, a także 

wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku maszyn oraz środków ochrony indywidualnej.  

Ponadto inspektorzy pracy udzielali szeregu porad z zakresu dostosowania maszyn i urządzeń 

technicznych do minimalnych i zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a także porad w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa i norm dotyczących maszyn 

i urządzeń technicznych i środków ochrony indywidualnej. 

Dodatkowo w toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy podejmowali działania 

profilaktyczno – informacyjne skierowane do pracodawców, służby bhp i pracowników nadzoru oraz 

przekazali w podmiotach kontrolowanych, podobnie jak w ubiegłym roku, poradniki dla pracodawców 

i broszury tematyczne. 

 

W ramach tematu dokonano oceny: 

A. spełniania wymagań minimalnych i zasadniczych dla maszyn do obróbki skrawaniem metali, 

B. spełniania wymagań zasadniczych dla środków ochrony oczu i twarzy, 

C. nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów pirotechnicznych 

w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi 

 

A. Spełnianie wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn do obróbki 

skrawaniem metali 

 
Spełnianie wymagań minimalnych 

 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 21 kontroli 

u przedsiębiorców, którzy eksploatowali łącznie 341 maszyn do obróbki skrawaniem metali 

podlegających wymaganiom minimalnym. 

 

Kontrolą, według wytycznych do realizacji tego tematu, objęto: 

 3 pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, użytkujących 18 maszyn, 

 8 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, użytkujących 71 maszyn, 

 9 pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, użytkujących 140 maszyn, 

 1 pracodawcę zatrudniającego powyżej 250 pracowników, użytkujących 112 maszyn. 

 

W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było ogółem 1 642 pracujących. Wśród ogółu 

zatrudnionych było 1 537 pracowników, w tym 232 kobiety.  

Inspektorzy pracy podczas przeprowadzonych kontroli ocenili przestrzeganie minimalnych 

wymagań w zakresie bhp dla 116 (34,02%) maszyn do obróbki skrawaniem metali, tzw. „starych” 

na 341 maszyn ogółem, znajdujących się w kontrolowanych zakładach, przy czym sami pracodawcy 

ocenili 232 (68,03%) maszyny, przedstawiając inspektorom pracy wymagane rejestry. Taka ilość 

kontrolowanych „czynnych”, tj. faktycznie eksploatowanych maszyn w stosunku do ilości maszyn 

znajdujących się u pracodawców, wynika w znacznej mierze z faktu, że kontrole w zakresie 

dostosowania maszyn do wymagań minimalnych prowadzone były przez inspektorów pracy na bieżąco 

w latach poprzednich, podczas rutynowych kontroli dotyczących oceny przestrzegania przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanych wtedy decyzji. Wiele maszyn będących 

„na stanie” zakładu zostało wycofanych z użytku, co wymógł na pracodawcach rynek nastawiony 

na dokładność wykonania detali przez maszyny nowej generacji. 

Liczbę skontrolowanych maszyn ogółem, w tym liczbę maszyn, przy których stwierdzono braki 

lub/i uchybienia według podziału na badane zagadnienia przedstawiono w poniższej tabeli: 
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Badane zagadnienie 
 

maszyny do obróbki skrawaniem metali 

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

Brak, 

Niewypełnianie  
w całości 

wymaganego 
obowiązku 

w odniesieniu  
do badanych 
przypadków  

Uchybienia 

Elementy sterownicze (widoczność, identyfikowalność, 
oznakowanie, usytuowanie). 

116 9 19 

Urządzenia ostrzegawcze przed uruchomieniem 
maszyny(sygnalizacja świetlna i/lub akustyczna). 

116 0 1 

Układy sterowania (dobór, układy zatrzymania 
awaryjnego, pierwszeństwo układu zatrzymania nad 
układem uruchomienia, ponowne uruchomienie 
po zatrzymaniu). 

116 13 8 

Wyposażenie maszyny stwarzającej ryzyko wyrzucenia 
przedmiotów oraz zagrożenia emisją pyłów, płynów lub 
gazów odpowiednie do występującego ryzyka środki 
ochrony. 

116 1 1 

Osłony i inne urządzenia ochronne (dobór, konstrukcja, 
usytuowanie). 

116 11 19 

Oświetlenie stref pracy, stanowisk pracy w odpowiednie 
do wykonywanych czynności. 

116 30 7 

Znaki i barwy bhp (jednoznaczność, zrozumiałość, 
łatwość dostrzeżenia). 

115 17 21 

Wyposażenie maszyny w łatwo rozpoznawalne 
urządzenia służące do odłączania od źródeł energii. 

116 4 9 

Zabezpieczenie pracownika w celu ochrony przed 
zagrożeniami wynikającymi z bezpośredniego kontaktu 
z energią elektryczną (protokoły z badań i dopuszczenia 
maszyny do eksploatacji) 

21 3  

Kontrola eksploatowanych maszyn (wstępna, okresowa, 
specjalna oraz po zmianie miejsca instalacji). 

229 175  

Rejestr kontroli eksploatacji maszyn. 18 11  

Instrukcja bhp obsługi maszyny (dostęp pracownika 
do instrukcji, warunki użytkowania, możliwe 
do przewidzenia sytuacje – zawartość). 

114 12  

Szkolenia pracownika w zakresie bezpiecznego 
użytkowania maszyn w tym szkolenia specjalistyczne 
z zakresu napraw, modernizacji, konserwacji lub obsługi. 

45 2 1 

Inne minimalne wymagania (opis niezgodności 
w protokole). 

96 8 9 

Ocena minimalnych wymagań maszyn zbadanych przez 
pracodawcę. 

232 140 18 

Ocena minimalnych wymagań maszyn zbadanych przez 
inspektora pracy. 

116 11 37 

 

Inspektorzy pracy stwierdzili, że w 11 (52,40%) zakładach na 21 skontrolowanych, pracodawcy 

we własnym zakresie dokonali oceny spełnienia wymagań minimalnych dla 232 (68,03%) maszyn 

do obróbki skrawaniem metali. W wielu jednak przypadkach według oceny inspektorów pracy 

pracodawcy nie dokonali poprawnie oceny wymagań minimalnych eksploatowanych maszyn. 

W związku z tym inspektorzy wnieśli zastrzeżenia co do spełnienia minimalnych wymagań.  
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Analizując tegoroczne kontrole dotyczące spełniania wymagań minimalnych dla maszyn 

do obróbki skrawaniem metali, stwierdzono poprawę poprzez działania podjęte w tym zakresie przez 

pracodawców (porównując z innymi branżami, np. obróbka drewna). Proces ten wymaga jednak wciąż 

czasu. W celu likwidacji uchybień i nieprawidłowości w spełnianiu przez maszyny wymagań 

minimalnych inspektorzy pracy zastosowali niezbędne środki prawne wobec pracodawców: 

 w 21 nakazach wydali ogółem 126 decyzji, w tym 77 decyzji na piśmie,  

 wydali 49 decyzji ustnych, które pracodawcy wykonali w czasie trwania kontroli, 

 wydali 30 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 wydali 1 decyzję wstrzymującą pracę maszyny, 

 9 decyzjom nadali tryb natychmiastowego wykonania w trybie art. 108 k.p.a, 

 skierowali do pracodawców 4 wystąpienia zawierające 9 wniosków, 

 nałożyli 5 mandatów na ogólną kwotę 6 100,00 zł w związku z 13 popełnionymi wykroczeniami,  

 zastosowali w 1 przypadku środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. 

 

Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości w zakresie technicznych wymagań minimalnych 

w odniesieniu do eksploatowanych w zakładach maszyn do obróbki skrawaniem metali były usuwane 

w trakcie trwania kontroli lub niezwłocznie po ich zakończeniu, stąd duża liczba wydanych przez 

inspektorów pracy decyzji ustnych. Liczba ujawnionych przez inspektorów pracy uchybień 

i nieprawidłowości przełożyła się na  zakres wydanych ogółem decyzji w sposób następujący: 

 27 decyzji (21,43%) w 16 zakładach (76,20%), wydanych z powodu braku lub niesprawności 

elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn, 

 24 decyzji (19,05%) w 12 zakładach (57,14%), wydanych z powodu braku osłon lub urządzeń 

ochronnych miejsc niebezpiecznych, 

 15 decyzji (11,90%) w 12 zakładach (57,14%), wydanych z powodu braku lub niesprawności 

układu do całkowitego lub awaryjnego zatrzymania pracy maszyny, 

 13 decyzji (10,32%) w 10 zakładach (47,62%), wydanych z powodu braku oznakowania 

znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi dla operatora oraz barwami bezpieczeństwa, 

 10 decyzji (7,94%) w 10 zakładach (47,62%) i 5 wniosków w wystąpieniu (55,56%) w 5 

zakładach (23,81%), wydanych z powodu braku wstępnej lub okresowej kontroli użytkowanych 

maszyn i rejestracji takich kontroli, 

 8 decyzji (6,35%) w 8 zakładach (38,10%) i 4 wnioski w wystąpieniu (44,45%) w 4 zakładach 

(19,04%), wydanych z powodu braku lub nieprawidłowości w opracowaniu i instrukcji bhp 

dotyczących obsługi maszyn, 

 9 decyzji (7,14%) w 9 zakładach (42,86%), wydanych z powodu braku rejestracji kontroli 

wymagań minimalnych maszyn, 

 8 decyzji (6,35%) w 6 zakładach (28,60%), wydanych z powodu niespełniania innych (wyżej 

niewymienionych) minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn i 

urządzeń przez pracowników podczas pracy. 

 

Kontrole wykazały, że najwięcej uchybień i nieprawidłowości dotyczących wymagań 

minimalnych w odniesieniu do maszyn do obróbki skrawaniem metali stwierdzono w zakładach 

o zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników (59 decyzji ogółem i 3 mandaty w łącznej kwocie  

3 900,00 zł), w zakładach od 10 do 49 pracowników (33 decyzje ogółem i 1 środek wychowawczy)  

i w zakładach o zatrudnieniu do 9 pracowników (23 decyzje ogółem i 2 mandaty w łącznej kwocie 

2 200,00 zł). 
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Wiertarka stołowa typu Ws z częściowo obciętą 

osłoną przekładni pasowej napędu wrzeciona 

od strony stanowiska pracy operatora; pas klinowy 

przekładni z oznakami zużycia 

Zamontowana osłona przekładni pasowej 
na wiertarce typu Ws 

  

Niezabezpieczone osłonami przekładnie: pasowa 

i zębata tzw. „gitara” przy tokarce uniwersalnej 

ZMM prod. bułgarskiej 

Zamontowana osłona uchwytu tokarskiego 

i zdemontowany motoreduktor z przekładnią pasową 

 

Spełnianie wymagań zasadniczych 

 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 10 kontroli 

w toku, których ocenili spełnienie wymagań zasadniczych dla maszyn do obróbki skrawaniem metali, 

w tym: 

 3 kontrole (30%) u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 2 kontrole (20%) u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 4 kontrole (40%) u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 1 kontrolę (10%) u pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników. 

 

W skontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 897 pracujących, w tym 824 na podstawie 

stosunku pracy. 

W toku kontroli inspektorzy pracy ocenili spełnianie wymagań zasadniczych dla 10 maszyn 

do obróbki skrawaniem metali wyprodukowanych po 01.05.2004 r. Oceny spełnienia wymagań 

zasadniczych dokonano na podstawie postanowień dyrektywy nr 98/37/WE lub dyrektywy 

nr 2006/42/WE wprowadzonych do prawa krajowego. Inspektorzy pracy stwierdzili, że 6 (60%) maszyn 

spełniało wymagania zasadnicze, a 4 (40%) - nie. Zasadniczych wymagań nie spełniały 2 maszyny 

wyprodukowane przez producentów chińskich, 1 - przez producenta z Korei i 1 - przez producenta 

polskiego. 
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Podczas tych kontroli dokonano oględzin maszyn pod kątem zapewnienia wymaganego układu 

sterującego pracą maszyny oraz wyposażenia w wymagane osłony części ruchomych lub stref 

niebezpiecznych. Oceniono także dokumentację techniczną, w tym instrukcje wydane przez 

producenta dla użytkownika. Sprawdzano poprawność oznakowania maszyn nazwą producenta 

i znakiem CE, poprawność sporządzenia przez producenta deklaracji zgodności oraz oznakowanie 

maszyn i układów sterujących znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi dla operatorów. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że niezgodności 4 maszyn do obróbki skrawaniem metali 

dotyczyły nieprawidłowości oznakowania znakiem CE, deklaracji zgodności, oznakowania znakami 

i piktogramami oraz zawartości instrukcji użytkowania. Wszystkie te niezgodności zostały usunięte 

w ramach dobrowolnych działań. 

W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie prowadził postępowań zakończonych 

decyzjami z nadzoru rynku, dotyczących maszyn do obróbki skrawaniem metali. 

 

  
Centrum obróbcze pionowe CNC 

HYUNDAI typ F500 z 2013 r. 

 

Bułgarska tokarka ZMM 

SLIVEN typu CU1000 z 2015 r. 

 

B. Spełnianie wymagań zasadniczych dla środków ochrony oczu i twarzy 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 11 kontroli, w toku których ocenili spełnienie wymagań 

zasadniczych dla środków ochrony oczu i twarzy, w tym okularów ochronnych i przeciwodpryskowych 

oraz tarcz i przyłbic spawalniczych. We wszystkich kontrolowanych przypadkach inspektorzy uznali, 

że wyroby te spełniały wymagania zasadnicze. 

 

Przeprowadzono kontrole, którymi objęto ogółem 11 pracodawców, w tym: 

 4 kontrole u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 3 kontrole u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 4 kontrole u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

 

W skontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 672 pracujących, w tym 636 na podstawie 

stosunku pracy (46 kobiet), a 33 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Łącznie skontrolowano 11 środków ochrony oczu i twarzy, w tym 7 wyrobów pochodzenia polskiego 

oraz po 1 wyrobie produkcji niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej i chińskiej. 

Kontrole były przeprowadzone w zakładach, w których ze względu na występujące zagrożenia 

związane z obecnością w środowisku pracy czynników szkodliwych lub niebezpiecznych, pracownicy 

zostali wyposażeni w środki ochrony oczu i twarzy, w tym w branży przetwórstwa przemysłowego oraz 

handlowej. Do kontroli inspektorzy pracy wyznaczali różne typy i modele środków ochrony oczu 

i twarzy, takie jak np. okulary ochronne i przeciwodpryskowe oraz tarcze i przyłbice spawalnicze 

wprowadzone do obrotu po 1.05.2004 r. Podczas prowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy kontroli, oceniono poprawność budowy środków ochrony oczu 
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i twarzy, zapisy w instrukcjach wydanych przez producentów dla użytkowników, oznakowanie wyrobów 

nazwą producenta i znakiem CE oraz poprawność sporządzenia przez producentów deklaracji 

zgodności. Stwierdzone w nielicznych przypadkach u użytkowników nieprawidłowości dotyczące 

środków ochrony oczu i twarzy dotyczyły stanu ich zużycia a nie spełniania przez nie wymagań 

zasadniczych. Stwierdzone nieprawidłowości zostały przez kontrolowanych pracodawców usunięte 

jeszcze w czasie trwania kontroli. 

Poprzez prowadzone bieżące kontrole i podejmowane działania informacyjne inspektorów 

pracy znacznie wzrosła świadomość użytkowników w zakresie wymagań zasadniczych stawianych 

środków ochrony oczu i twarzy, co z kolei przekłada się na wymagania stawiane przez pracodawców 

producentom, importerom, przedstawicielom i sprzedawcom wyrobów. 

Użytkownicy środków ochrony indywidualnej „wymuszali” na producentach i ich 

przedstawicielach oraz dystrybutorach wprowadzanie na rynek wyrobów spełniających wymagania 

zasadnicze, a zarazem dające maksymalną indywidualną ochronę stosującemu takie środki 

pracownikowi. 

 

  

Gogle spawalnicze typu OS-1 wyprodukowane 

przez firmę z woj. mazowieckiego 

Okulary ochronne model 513 FT wyprodukowane 

przez firmę z Włoch 

  

C. Kontrole nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz 

wyrobów pirotechnicznych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi 
 

Opis stwierdzonych nieprawidłowości 

 
W 2015 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili kontrole 

nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej w zakresie ich zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi. Nie przeprowadzano kontroli wyrobów pirotechnicznych z uwagi na to, że nie 

stwierdzono faktu ich użytkowania. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy nie wpłynęły 

również żadne informacje odnoszące się do tych wyrobów.  

W 2015 r. przeprowadzono 1 kontrolę związaną z wydaniem opinii na wniosek organu celnego. 

Kontrola ta dotyczyła rękawic roboczych wyprodukowanych w Pakistanie. Dokonując oceny inspektor 

pracy stwierdził, że na wyrobie nie umieszczono oznakowania znakiem CE przez co nie zapewniono 

spełnienia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, 

poz. 2173) wdrażającym postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 

21.12.1989 r. 

Podejmując kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów, 

inspektorzy przeprowadzili kontrole w stosunku do wyrobów takich, jak m.in.: zagęszczarka płytowa 

gruntu (nieznany kraj pochodzenia), rozcinarko-przewijarka i ładowarka kołowa – kraj pochodzenia - 
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Chiny, kabina do malowania proszkowego, linia do trzymania opakowań, ubranie robocze spożywcze, 

rębak i podnośnik dwukolumnowy – kraj pochodzenia – Polska, okulary ochronne – kraj pochodzenia – 

Szwecja i Włochy. 

Ww. kontrole dotyczyły 6 wyrobów wyprodukowanych w Polsce, 4 wyrobów wyprodukowanych 

w Chinach oraz po 1 wyrobie wyprodukowanym w Szwecji, we Włoszech oraz w nieustalonym kraju 

pochodzenia. Kontrole ładowarek kołowych zainicjowane zostały przez Urząd Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów w Warszawie. UOKIK przesłał w tej sprawie do OIP w Bydgoszczy informację 

dotyczącą wprowadzenia do obrotu ładowarek kołowych, potencjalnie niespełniających wymagań 

zasadniczych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn. Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że wyroby te nie spełniały 

wymagań zasadniczych.  

Podejmując kontrole w ramach nadzoru rynku, inspektorzy przeprowadzili także kontrole 

w stosunku wyrobów takich, jak: walcarka do mieszanek gumowych, przecinarka portalowa do cięcia 

termicznego, mieszalnik czterowstęgowy - kraj pochodzenia - Polska, rozcinarko – przewijarka 

i kompresor – kraj pochodzenia – Chiny oraz kompresor olejowy – kraj pochodzenia – Niemcy. 

 

W kontrolowanych wyrobach stwierdzano nieprawidłowości dotyczące: 

 braku lub nieprawidłowego oznakowania CE, 

 braku lub nieprawidłowej treści deklaracji zgodności, 

 niezgodności z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 

o nieprawidłowości budowy lub wykonania wyrobu, 

o braku lub niewłaściwie oznakowanego wyrobu w zakresie jego identyfikacji, 

zastosowanych lub nie zastosowanych: piktogramów, barw bezpieczeństwa, 

o braku instrukcji użytkowania,  

o nieprawidłowej zawartości instrukcji użytkowania wyrobu, 

o braku określenia mocy akustycznej w instrukcji użytkowania wyrobu. 

 

W 80% przypadków kontrole dotyczyły maszyn i urządzeń, dlatego też rodzaj  

i charakter stwierdzonych niezgodności odnosił się przede wszystkim do wymagań wynikających 

z wymogów dyrektyw „maszynowych” – 2006/42/WE i 98/37/WE oraz dyrektyw z nimi powiązanych 

dotyczących wyposażenia elektrycznego, prostych zbiorników ciśnieniowych, emisji hałasu. 

Stwierdzone nieprawidłowości (licząc od najczęściej występujących) dotyczyły takich zagadnień jak: 

treść instrukcji, treść deklaracji zgodności zastosowanych rozwiązań w zakresie budowy i wykonania 

wyrobu, braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobu w piktogramy, barwy, opisów mających wpływ 

na bezpieczeństwo użytkowania wyrobu, nieprawidłowego oznakowania znakiem CE i określenia mocy 

akustycznej.  

W pozostałych 20% przypadków kontrole dotyczyły wymagań, jakie wynikały  

z dyrektywy 89/686/EWG odnoszącej się do środków ochrony indywidualnej. Stwierdzono przede 

wszystkim nieprawidłowości w zakresie braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE, a także 

nieprawidłowej zawartości instrukcji, braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności, niewłaściwego 

oznakowania wyrobu w wymagane przepisami piktogramy i oznaczenia oraz braku instrukcji 

użytkowania.  

 

Badania próbek wyrobów 

 

W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie zlecał przeprowadzania próbek 

wyrobów w laboratorium akredytowanym z uwagi na brak przesłanek do powyższego działania. 

 

Prokuratura i sądy  

 

W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie kierował pism do prokuratury  

w związku z wykroczeniem z art. 45 – 47c ustawy o systemie zgodności z uwagi na brak podstaw 

do podejmowania powyższych działań. 
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Uzyskane efekty 

 
W przypadku wpływu do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy informacji o wadach 

wyrobów, inspektorzy pracy podejmowali działania u właściwych producentów lub ich przedstawicieli. 

W 2015 r. ogółem wszczęto 9 postępowań. Z powyższej grupy do 31.12.2015 r. wydano łącznie 

6 decyzji umarzających postępowanie w związku z dostosowaniem wyrobów do wymagań 

zasadniczych. W stosunku do pozostałych 3 wyrobów, termin realizacji postanowień wyznaczony 

został do końca pierwszego kwartału 2016 r. 

Nie wszczynano postępowań względem 4 wyrobów. Skierowano pisma do właściwych 

podmiotów z informacją o możliwości dobrowolnego usunięcia stwierdzonych niezgodności 

z wymaganiami zasadniczymi. Ustalono, że wymienione wady wyrobów zostały usunięte. Przykładem 

dobrowolnych działań zrealizowanych przez przedstawiciela producenta było dostosowanie ładowarki 

kołowej do wymagań zasadniczych. 

Pismem z dnia 23.06.2015 r. prezes zarządu jednej z firm poinformował Państwowego 

Inspektora Pracy o usunięciu wszystkich niezgodności z wymaganiami zasadniczymi, wykazanymi 

podczas kontroli przeprowadzonej w maju 2015 r. u użytkownika ładowarki kołowej. 

Ponowna kontrola przeprowadzona w dniu 26.06.2015 r. u użytkownika ładowarki wykazała, 

że wskazane podczas poprzedniej kontroli niezgodności ładowarki z wymaganiami zasadniczymi 

zostały usunięte: 

 ładowarka posiadała już zgodne z obowiązującym wzorem oznakowanie CE umieszczone 

w bezpośredniej bliskości nazwy producenta, 

 ostrzeżenia, oznakowania oraz dane techniczne ładowarki podane były w postaci piktogramów 

bez obcojęzycznych opisów, 

 ładowarka posiadała podane w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny, zapisany  

w formie niezakodowanej informacje dotyczące maksymalnego udźwigu,  

 ładowarka posiadała widoczną i czytelną informację na tabliczce znamionowej zawierającą 

nazwę i adres producenta,  

 ładowarka posiadała oznaczenie LWA gwarantowanego poziomu mocy akustycznej,  

 ładowarka posiadała przetłumaczoną na język polski instrukcję, która oprócz opisu 

zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, uwzględniała również możliwe do przewidzenia 

niewłaściwe użycie, 

 w dokumentacji dołączonej do ładowarki znalazła się informacja o parametrach dotyczących 

emisji hałasu i wibracji w kabinie,  

 w deklaracji zgodności ładowarki umieszczono odniesienie do dyrektywy 2000/14/WE 

dotyczącej emisji hałasu do środowiska, dla maszyn przeznaczonych do pracy na zewnątrz 

i oświadczenia, że urządzenie spełnia wymagania określone w tej dyrektywie, 

 w deklaracji zgodności ładowarki podano informację o zmierzonym poziomie mocy 

akustycznej, 

 w deklaracji zgodności ładowarki podano nazwisko i adres osoby zamieszkującej teren 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji 

technicznej. 
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Oznakowanie wyrobu znakiem CE zgodnym  

z obowiązującym wzorem 
Ostrzeżenie w postaci piktogramu bez opisu 
obcojęzycznego umieszczone na ramieniu 

zespołu roboczego 

 

 

Oznaczenie LWA gwarantowanego poziomu mocy akustycznej 

 

W związku z powyższymi ustaleniami stwierdzono, że wyrób: ładowarka kołowa typu MTL12F, 

model MT 912CP, została dostosowana do wymagań zasadniczych. 

Inspektorzy pracy, w toku prowadzonych kontroli, na bieżąco informowali o wymogach, jakie 

powinny spełniać wyroby podlegające pod system oceny zgodności. W czasie tych kontroli udzielono 

łącznie 93 porady. Można uznać, że najlepszy efekt w zakresie przekazania specjalistycznej wiedzy 

oraz wymagań stawianym wyrobom można uzyskać podczas wizyt u producentów wyrobów. 

Omówienie konkretnych problemów i wskazanie podstaw prawnych powoduje, że polscy producenci 

chętnie przystępują do usunięcia stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. Nabyta 

przez nich w ten sposób specjalistyczna wiedza jest wykorzystywana przy projektowaniu i produkcji 

nowych, bardziej bezpiecznych produktów.  

 

Podsumowanie i wnioski  

 
Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, co następuje: 

 organy celne w coraz mniejszym stopniu kierują wnioski o wydanie opinii w sprawie 

zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobów i praktycznie nie 

spotyka się wniosków, w odpowiedzi na które inspektor pracy wydałby opinię pozytywną, 

 kontrole ładowarek zainicjowane przez UOKIK i dotyczące wyrobów znajdujących się w całej 

Polsce na terenie działania OIP w Bydgoszczy przyniosły wymierny efekt w postaci podjęcia 

kroków w celu dostosowania wyrobów do wymagań zasadniczych, 

 maszyny i urządzenia sprowadzane z Chin, mimo oznaczeń i dokumentacji pozwalających 

na dokonanie odprawy celnej i wprowadzenie ich w obszar UE, nie posiadają wszystkich 

niezbędnych rozwiązań wynikających z odpowiednich dyrektyw mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa podczas obsługi tych wyrobów, 
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 polscy producenci maszyn i urządzeń (głównie produkujący na indywidualne zamówienia) 

w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z obowiązku zapewnienia wymagań 

zasadniczych, jednak wymogi dyrektyw stosują wybiórczo, 

 odbiorcy hurtowi w celu utrzymania swojej konkurencyjności względem innych wymuszają na 

producentach środków ochrony indywidualnej (lub maszyn) utajnienie, kto jest faktycznym 

producentem wyrobu, poprzez nieumieszczanie tych informacji na produktach. W efekcie tych 

działań pojawia się informacja „Wyprodukowano dla: …….” lub „Podmiot odpowiedzialny: 

……”. Przepisy dyrektyw nie regulują obowiązków, jakie stawiane są podmiotom określonych 

tymi synonimami, 

 za zdecydowanie niepokojące zjawisko należy uznać umieszczanie w sieciach handlowych 

kompresorów, które na pierwszy rzut oka spełniają wymagania zasadnicze, natomiast 

po dokonaniu dogłębnej analizy stwierdzono, że wymagania te nie zostały spełnione. Kontrole 

u pracodawców pozwalają ocenić tylko pojedyncze sztuki wyrobów, a w sytuacji ich sprzedaży 

przez sieci handlowe, problem może dotyczyć dziesiątek produktów. Jak ustalono w toku 

kontroli, mimo zadeklarowania przez producenta, że wyrób spełnia wymagania określonej 

normy, w rzeczywistości tak nie jest. W powyższej kwestii należy rozpatrzyć możliwość 

szerszej współpracy z Inspekcją Handlową i/lub usprawnienie procedur zakazujących 

umieszczania w sprzedaży wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych. 

 

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 

30 pracodawców. Przeprowadzono 23 kontrole oraz 10 kontroli sprawdzających. 

W skontrolowanych zakładach pracę świadczyło 2 639 osób, w tym 2 566 na podstawie 

stosunku pracy (864 kobiety). Kontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 50 młodocianych, a także 

40 niepełnosprawnych. Podczas rekontroli pracę świadczyło 531 osób, z czego 515 na podstawie 

stosunku pracy w tym 63 kobiety. Kontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 9 osób młodocianych, 

a także 8 niepełnosprawnych. 

 

Krótka charakterystyka kontrolowanych zakładów oraz najczęściej występujące źródła hałasu 

 

W zależności od liczby osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach kontrolą objęto: 

6 zakładów małych zatrudniających do 9 pracowników, 15 zakładów średnich z liczbą zatrudnionych 

od 10 do 49 pracowników, 8 zakładów dużych, w których zatrudnienie było w granicach od 50 do 249 

pracowników oraz 1 zakład wielki, zatrudniający powyżej 250 pracowników.  

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że we wszystkich wytypowanych zakładach występuje 

narażenie pracowników na hałas. Największy odsetek zakładów, w których stwierdzono narażenie 

na hałas, stanowią podmioty działające już kilkanaście lat. Kontrolami objęto 10 zakładów zajmujących 

się produkcją metalowych półproduktów oraz wyrobów gotowych, 14 zakładów przetwarzających 

drewno oraz produkujących wyroby gotowe, 4 zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, a także 

po jednym zakładzie, zajmującym się magazynowaniem gazu oraz przetwarzającym szkło. 

 Zakłady przetwórstwa drzewnego stanowiły zarówno duże podmioty, produkujące seryjnie, jak 

i małe warsztaty zajmujące się drobnymi usługami lub produkujące pojedyncze wyroby. 

 W zakładach produkujących meble, wysoki poziom hałasu powodowany był szczególnie przez 

maszyny tj. piły tarczowe, piły formatowe i frezarki-grubościówki. Dodatkowym elementem, który 

powoduje zwiększenie poziomu ekspozycji na hałas było usytuowanie wielu stanowisk pracy blisko 

siebie, w jednej hali. Takie usytuowanie sprawiało, że skumulowany hałas przenikał i zagrażał 

pracownikom zatrudnionym na sąsiednich stanowiskach pracy. W zakładach przetwarzających kłody 

drewna źródłem hałasu były przede wszystkim traki oraz urządzenia transportujące: wózki widłowe  

i ładowarki. 
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 Źródłem hałasu przy produkcji konstrukcji stalowych był ręczny proces spawania. Pracownicy 

wykonując spawy, odbijali je młotkami, a następnie szlifowali obrabiane powierzchnie szlifierkami 

kątowymi oraz trzpieniowymi. Często w jednej hali znajdowało się od kilku do kilkunastu stanowisk 

pracy, nieoddzielonych od siebie ekranami wygłuszającymi. W procesach obróbki metalu emiterem 

hałasu były przede wszystkim maszyny: gilotyny, prasy, piły ramowe, szlifierki stacjonarne oraz 

przenośne, a także tokarki i frezarki. Wysoka emisja dźwięku miała źródło w procesie cięcia 

na przecinarkach poprzecznych, na których docinano profile stalowe oraz aluminiowe. 

 

Ocena wykonywanych pomiarów hałasu oraz na tej podstawie podejmowanych działań 

pracodawców w celu ochrony zdrowia pracowników 

 

W większości przypadków pomiary przeprowadzane były w sposób rzetelny z podaniem 

łącznego czasu narażenia pracowników wykonujących różne czynności i obsługujących w ciągu 

zmiany roboczej kilka maszyn. Czasy obsługi poszczególnych maszyn przez pracowników nie budziły 

w kontrolowanych przypadkach wątpliwości. Pomiary wykazywały w wielu przypadkach przekroczenia 

poziomu ekspozycji na hałas. W większości przypadków, na stanowiskach obsługi maszyn i urządzeń 

występowało przekroczenie progu oddziaływania hałasu na organizm człowieka. W żadnej 

z kontrolowanych firm nie został przekroczony szczytowy lub maksymalny poziom dźwięku. 

 

Przyczyny przekroczeń wartości progów działania (lub NDN) hałasu wynikające z konstrukcji 

maszyn, realizowanego procesu technologicznego, organizacji pracy – w wybranych branżach 

 

Obróbka drewna w tartakach odbywała się na trakach, których konstrukcja nie była zmieniana 

od kilkudziesięciu lat. Fakt ten powodował znaczną emisję hałasu, na którą narażeni byli trakowi i ich 

pomocnicy. Rzadkie były natomiast sytuacje, w których pracodawcy decydowali się na wykonanie 

obudowy stanowiska pracy w celu zmniejszenia narażenia na hałas na sąsiednich stanowiskach pracy. 

W średnich i dużych zakładach produkujących wyroby z drewna, zaczynają dominować centra 

obróbcze sterowane numerycznie. Narażenie na szkodliwe działanie hałasu przy obrabiarkach CNC 

zostało ograniczone, ponieważ zmniejszono liczbę pracowników, obsługujących te maszyny. 

Znaczny hałas emitowały maszyny i urządzenia do obróbki metalu, a w szczególności prasy 

oraz szlifierki i przecinarki do metalu. Obróbka wielkoformatowych blach stalowych odbywała się 

często w dużych halach, akustycznie nieprzygotowanych do pochłaniania dźwięku i tłumienia hałasu. 

W zakładach zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych duży problem stanowiły młynki 

do mielenia tworzyw. Pracodawcy starali się odseparować stanowiska z młynkami od pozostałej części 

produkcyjnej zakładu. 

 
Wiedza pracodawców i pracowników o szkodliwym działaniu hałasu oraz sposobach 

zapobiegania 

 

Realizacja programu walki z hałasem przyniosła wymierne efekty w postaci zwiększenia wśród 

pracodawców wiedzy na temat szkodliwego działania hałasu. W zakładach, w których kontrola 

związana z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony przed hałasem prowadzona była po raz 

drugi, pracodawcy mieli świadomość, niepożądanych skutków jego działania. Wiedza nie ograniczała 

się jedynie do najbardziej znanych skutków, jakimi są utrata lub pogorszenie słuchu. Pracodawcy 

zdawali sobie również sprawę, że hałas powoduje pozasłuchowe działanie na organizm. Mając 

świadomość, iż narażenie na hałas wpływa niekorzystnie na układ nerwowy, zwiększając m.in. poziom 

stresu, chętniej sięgali po różnorakie rozwiązania, zmniejszające emisje dźwięku w środowisku pracy. 

Pracodawcy (szczególnie z małych i średnich zakładów), u których kontrola prowadzona była 

po raz pierwszy, na ogół widzieli w hałasie jedynie zagrożenie powodujące pogorszenie słuchu. 

Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że pracodawcy, u których występuje hałas na stanowiskach 

pracy, zdawali sobie sprawę z obowiązku przeprowadzania pomiarów tego czynnika szkodliwego. 

Często nie mieli jednak świadomości konieczności wdrożenia działań, powodujących skuteczne 

ograniczenie narażenia pracowników na hałas. Nie opracowywali i nie wdrażali programów działań 

organizacyjno-technicznych zmierzających do zmniejszenia hałasu. Byli jednak świadomi konieczności 
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wyposażenia pracowników w ochrony indywidualne słuchu, przy przekroczeniach poziomu ekspozycji 

na hałas. Nie mieli natomiast świadomości o konieczności udostępnienia pracownikom ochronników 

słuchu przy przekroczeniu progów działania hałasu.  

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. 

Kontrole pokazują, że nadal niewielka jest wiedza pracowników o negatywnym wpływie hałasu 

na organizm człowieka. Szczególnie pracownicy starsi lekceważą potencjalne zagrożenie. Nie mają 

świadomości, iż hałas poza nieodwracalnym ubytkiem słuchu, powoduje również rozstrój organów 

wewnętrznych. Nierzadkie są sytuacje, kiedy pracownicy słuchają bardzo głośno radia przy 

włączonych maszynach, zwiększając znacząco emisję hałasu. Nieco inaczej sytuacja wygląda 

u pracowników młodszych. Oni czerpią często wiedzę ze środków masowego przekazu i mają większą 

świadomość, jak ważne jest stosowanie wszelkiego rodzaju środków ochron indywidualnych. 

 

Współpraca pracodawcy z lekarzami wykonującymi profilaktyczne badania lekarskie 

pracowników narażonych hałas 

 

Na podstawie kopii skierowań na wstępne i okresowe profilaktyczne badania lekarskie można 

stwierdzić, że pracodawcy najczęściej podają jedynie ogólne warunki, w jakich pracownicy wykonują 

pracę. Przeważnie jest to jedynie nazwa stanowiska pracy oraz miejsce wykonywania pracy. Lekarze 

sprawujący profilaktyczną opiekę lekarską, poza nielicznymi wyjątkami, nie robią wizji lokalnej 

warunków pracy. Czasami, w średnich i dużych miastach, nie znają charakterystyki zakładu. 

Niejednokrotnie lekarze otrzymują informację o pracy wykonywanej w narażeniu na hałas, jednak nie 

są informowani o wynikach pomiarów hałasu, a szczególnie o przekroczeniach norm. Sami również nie 

wykazują aktywności w zdobyciu wiedzy na ten temat. W mniejszych miejscowościach, liczba lekarzy 

posiadających uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych jest znikoma (często jest  

to jedna lub dwie osoby). Jednak paradoksalnie właśnie tam lekarze mają największą wiedzę na temat 

warunków pracy w lokalnych zakładach. 

 

Dobór indywidualnych środków ochrony słuchu 

 

Podmioty duże i bardzo duże, na stałe zatrudniające w zakładzie pracowników służb bhp, 

profesjonalnie podchodzą do doboru środków ochrony indywidualnej. Zlecają wyspecjalizowanym 

firmom pomiar widma dźwięku i dopasowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, stosownie 

do źródła zagrożenia. Zdarzają się incydentalne przypadki doboru anatomicznych ochronników słuchu. 

Niestety, ze względu na ich cenę oraz rotację pracowników, nie jest to powszechna formuła. Kontrole 

pokazują, że dobór zabezpieczeń indywidualnych jest najczęściej przypadkowy. Pracodawca lub 

osoba odpowiedzialna, dokonują zakupów aktualnie dostępnych ochronników słuchu, kierując się przy 

tym podpowiedzią sprzedawców. 

 

Wnioski, które wskazują kierunki poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników 

narażonych na hałas 

 

Znaczna grupa zakładów (szczególnie dotyczy to przemysłu tartacznego) jest niejako 

„skazana” na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Ze względu na używane w procesach 

produkcji traki, niemożliwe jest radykalne zmniejszenie poziomu emisji dźwięku na stanowiskach pracy. 

Można jednak obniżyć poziom ekspozycji na hałas, poprzez działania organizacyjne oraz techniczne, 

tzn. przestrzegać terminów przeglądów maszyn, wymieniać zużyte elementy, stosować dodatkowe 

przerwy w pracy. Należy również w sposób właściwy dobierać indywidualne środki ochrony 

indywidualnej.  

Ograniczanie hałasu należałoby zacząć już w momencie planowania i projektowania stanowisk 

pracy. Zastosowanie w procesie projektowania i wykonawstwa hal fabrycznych materiałów 

absorbujących dźwięk, poprawiłoby w znaczący sposób bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

pracowników. 
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W pozostałych zakładach należałoby rozważyć możliwość odizolowania od reszty 

pracowników maszyn, przy których poziom dźwięku jest najwyższy. 

 

Uzyskane efekty, w wyniku zrealizowanych środków prawnych wydanych przez inspektorów 

pracy 

 

Inspektorzy pracy, w wyniku zastosowanych środków prawnych podczas przeprowadzonych 

kontroli, wpłynęli na poprawę warunków pracy dla 767 pracowników, m.in. dotyczyło to takich kwestii 

jak: opracowanie programów działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia 

narażenia na hałas, oznakowanie 10 stanowisk, na których występuje narażenie na hałas, 

opracowanie lub uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego na 53 stanowiskach pracy, na których 

występuje zagrożenie hałasem, przeprowadzenie badań i pomiarów poziomu natężenia hałasu dla 

10 stanowisk pracy, opracowanie i przekazanie pracownikom instrukcji użytkowania i konserwacji 

ochronników słuchu dla 105 pracowników, uzupełnienie i uaktualnienie rejestrów czynników 

szkodliwych i kart pomiarów. 

Dokonano kontroli przepisów dotyczących czasu pracy, pod kątem zatrudniania pracowników 

pracujących powyżej 8 godzin na stanowiskach, na których występują przekroczenia poziomu hałasu. 

Ujawnione zostały 4 przypadki, dotyczące 16 pracowników wykonujących pracę ponad 8 godzin 

na dobę na stanowiskach, na których występuje przekroczenie NDN hałasu. W 2 zakładach 

pracownicy wykonywali pracę w takich warunkach w ubiegłych latach, natomiast w 2 pozostałych 

sytuacja dotyczyła bieżącego roku.  

 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych i ich efektów 

 

Znaczna liczba decyzji oraz wniosków została zrealizowana jeszcze w czasie trwania kontroli. 

Przeprowadzone rekontrole potwierdzają ten stan rzeczy. Jedynie w pojedynczych przypadkach 

pracownicy występowali z wnioskami do właściwego inspektora pracy o przesunięcie terminu 

wykonania decyzji. W dwóch zakładach wniosek dotyczył wykonania pomiarów hałasu, 

a spowodowany był wprowadzanymi zmianami technologicznymi w produkcji. Liczba wydawanych 

decyzji podczas kontroli w zakładach, w których występuje zagrożenie hałasem, nie wykazuje tendencji 

malejącej. Wynika to z faktu, że kontrolowane są coraz to nowe zakłady, w których dotychczas nie 

stosowanego kompleksowego podejścia w walce z hałasem. W zakładach objętych rekontrolą liczba 

nieprawidłowości jest minimalna, co wskazuje na skuteczność pracy inspektorów. 

W obszarze działań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie walki z hałasem podejmowane 

są kroki polegające na edukacji pracodawców i pracowników oraz promocji dobrych praktyk w tej 

dziedzinie. 

 

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 w ramach ograniczania zagrożeń 

wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym w magazynach 

wielkopowierzchniowych oraz w pozostałych miejscach wykonywania pracy wytypowano do kontroli 

53 pracodawców. Zdecydowana większość skontrolowanych zakładów prowadziła działalność 

w zakresie handlu i napraw oraz przetwórstwa przemysłowego. W firmach pracowały łącznie 9 002 

osoby, w tym 8 708 na podstawie stosunku pracy z czego 1 709 to kobiety. Cztery spośród 

skontrolowanych zakładów zatrudniały do 9 pracowników, 21 spośród skontrolowanych zakładów 

zatrudniało do 49 pracowników, 20 - w zakresie od 50 do 249 i 8 zakładów - 250 i więcej pracowników. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

115 | S t r o n a  

 

Dane dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości 

 

Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że najczęściej 

występujące nieprawidłowości dotyczyły transportu (w 46 na 53 skontrolowane zakłady), głównie braku 

oznakowania dróg transportowych w obiektach i na terenach otwartych zakładów pracy, niewłaściwego 

stanu technicznego dróg, niewłaściwego zabezpieczenia wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione czy braku lub niewłaściwego opracowania zasad 

ruchu na drogach wewnątrzzakładowych. 

Należy również zwrócić uwagę na nieprawidłowości, które dotyczyły maszyn i urządzeń 

technicznych (wystąpiły w 28 zakładach) to m.in. brak oznakowania wózków jezdniowych znakami 

i barwami bezpieczeństwa czy brak lub niewłaściwe prowadzenie dokumentacji wózków jezdniowych 

z napędem silnikowym. Nieprawidłowości występowały także w zakresie przygotowania pracowników 

do pracy (w 35 zakładach). Dotyczyły one głównie nieuwzględnienia w programach szkoleń bhp 

zagadnień związanych z zagrożeniami przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

 

 

Nierówności i ubytki w posadzce na wjeździe  

do magazynu surowców 

 
Kontrole wykazały niewłaściwy stan techniczny wózków jezdniowych w 2 skontrolowanych 

zakładach, co widać na przykładowych zdjęciach. 

 

  

Nieprawidłowy stan techniczny foteli operatorów 
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Uszkodzone oprawy świateł 

 

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili, co następuje: 

 w 22 zakładach - nieuwzględnienie w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń 

związanych z eksploatacją wózków zasilanych gazem i olejem napędowym (np. wybuchu, 

pożaru, zatrucia spalinami), a w 6 - brak aktualnych wyników badań lub w ogóle brak 

przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakresie stężenia 

tlenku węgla, natężenia hałasu oraz drgań mechanicznych przy eksploatacji wózków 

z silnikami spalinowymi, 

 w 15 zakładach - nie przeprowadzono instruktaży stanowiskowych dla 23 pracowników 

zatrudnionych jako np. magazynierzy, którym powierzono obsługę wózków jezdniowych, 

 w 19 zakładach 27 pracowników było dopuszczonych do pracy bez badań lekarskich 

na stanowisku operatora wózków jezdniowych, 

 w 9 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące kwalifikacji pracowników do obsługi 

wózków jezdniowych. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia przepisów 

prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spowodowane były głównie brakiem wystarczających 

środków finansowych. Prowadziło to do oszczędzania np. na oznakowaniu dróg transportowych, czy 

kierowaniu pracowników na badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy lub po rozszerzeniu 

im obowiązków o pracę operatora wózków jezdniowych. 

Jednak w ocenie inspektorów pracy, którzy prowadzili 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 zagrożeń (np. dopuszczano do pracy operatorów wózków jezdniowych bez 

instruktażu stanowiskowego i bez badań lekarskich). Należy również stwierdzić, że oznakowanie dróg 

transportowych w magazynach nie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Zdarzało się, 

że inspektor pracy słyszał od pracodawcy, że skoro do tej pory nic poważnego nie stało się 

pracownikom, to nie ma potrzeby nic zmieniać.  

W 53 skontrolowanych zakładach w latach 2013-2015 wydarzyło się 12 wypadków przy pracy 

związanych z eksploatacją wózków. Do szczególnie drastycznych należał wypadek śmiertelny 

z udziałem wózka jezdniowego, zaistniały w jednym z zakładów w Inowrocławiu, w wyniku którego 

śmierć poniósł pracownik kontrolowanej firmy.  

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynikało, że poszkodowany (operator wózka) 

prawdopodobnie chciał poprawić puste palety ułożone na widłach wózka, które z powodu 

niewłaściwego ułożenia mogły spaść w czasie transportu. W tym celu poszkodowany stanął 

na podstawie kolumny kierowniczej i hamulca ręcznego. Gdy współpracownicy znaleźli go, stał tyłem 

do kierownicy, przyciśnięty masztem do kabiny (ramy) wózka.  
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Widok wózka po wypadku, z załadowanymi pustymi paletami; zaznaczono miejsce, gdzie według zeznań 

pracowników stał poszkodowany 

 

Przyczyny wypadku ustalone przez inspektora pracy to:  

 wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia (niewyłączenie wózka jezdniowego); 

wejście poszkodowanego w obszar zagrożony, 

 lekceważenie zagrożenia (ryzykanctwo), 

 brak zapoznania poszkodowanego przed rozpoczęciem pracy z instrukcją stanowiskową 

zatytułowaną „Magazynowanie wyrobów gotowych sody”, gdzie m.in. określono, 

iż jednorazowo można przewozić wózkiem palety do wysokości nie przekraczającej linii górnej 

masztu wózka. 

 

Inne podjęte działania 

 

W 3 zakładach inspektorzy pracy stwierdzili, że pracodawcy nie posiadali decyzji 

zezwalających na eksploatację łącznie 4 wózków jezdniowych podnośnikowych. W pierwszym 

przypadku, w wyniku kontroli, przesłano pismo do UDT w Bydgoszczy z informacją o eksploatacji 

wózka jezdniowego podnośnikowego bez wymaganej decyzji UDT. W drugim z wymienionych 

zakładów pracodawca, już w trakcie kontroli inspektora pracy, uzyskał decyzję zezwalającą 

na eksploatację 2 wózków. W trzecim z zakładów, także w trakcie kontroli, pracodawca okazał 

pisemne zgłoszenie wózka podnośnikowego eksploatowanego w zakładzie do Urzędu Dozoru 

Technicznego.  

 

 

Inspektorzy pracy przekazali skontrolowanym pracodawcom 

oraz ich służbom bhp plakaty zatytułowane Bezpieczna 

Obsługa Wózka Jezdniowego (plakaty uzyskane w wyniku 

współpracy OIP w Bydgoszczy z Urzędem Dozoru 

Technicznego w Bydgoszczy) 
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Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 272 decyzje w nakazach, 

32 wnioski w wystąpieniach i zastosowali 11 mandatów na kwotę 13 200 zł. 

Z przeprowadzonych dotychczas rekontroli oraz przesłanych przez pracodawców odpowiedzi 

wynika, iż wykonano 94,5% wydanych na piśmie decyzji. Już w tej chwili można zatem stwierdzić 

znaczącą poprawę warunków pracy w skontrolowanych zakładach. 

 

Podsumowanie 

 

Stan bezpieczeństwa w skontrolowanym obszarze nie budzi dużego niepokoju gdyż nie 

stwierdzono rażących nieprawidłowości, które skutkowałyby wydaniem decyzji wstrzymujących 

eksploatację wózków jezdniowych. Inspektorzy pracy w trakcie kontroli prowadzili rozmowy 

z pracodawcami, osobami kierującymi pracownikami oraz z osobami wykonującymi zadania służby 

bhp. Miało one na celu wskazanie 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 144 porady prawne i 333 

z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 

 

12. Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji 

pracy oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

 

A. Odlewnie  

 

W 2015 r. dokonano oceny stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji 

urządzeń elektroenergetycznych w odlewniach. Przeprowadzono 3 kontrole w odlewniach metali  

i 1 kontrolę sprawdzającą. Oceny dokonano w zakładach prowadzących eksploatację stacji 

abonenckich. 

W spółce akcyjnej zatrudniającej 87 pracowników, czynności z zakresu eksploatacji i dozoru 

nad pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywało 4 pracowników. Zakład posiadał 

stację transformatorową 15/0,4kV. Stacja SN zasilana była kablami abonenckimi z istniejących stacji 

110/15kV GPZ. Zakład posiadał odlewnie mierników żeliwnych. Linia odlewnicza wyposażona była 

w piece indukcyjne oraz w linię odlewniczą. Urządzenia odlewni zasilano z okapturzonej rozdzielnicy 

umieszczonej na ścianie. 

W spółce akcyjnej zatrudniającej 470 pracowników, czynności z zakresu eksploatacji i dozoru 

nad pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywało 24 pracowników. Na terenie zakładu 

znajdowała się stacja transformatorowa 110/15 kV i podstacja 15/0,4 kV. Granica eksploatacji sieci 

znajdowała się na zaciskach odłącznika liniowego HV na odczepie linii 110 kV. Rozdzielnię 

napowietrzną 110 kV wykonano jako odczep z linii 110 kV. Rozdzielnia 15 kV była w wykonaniu 

wnętrzowym, przyściennym, zasilana poprzez jeden transformator olejowy 110/15 kV o mocy 16 MVA. 

W zakładzie wykonywano prace odlewnicze żeliwa i metali kolorowych w piecach indukcyjnych.  

W spółce z o.o. zatrudniającej 76 pracowników, czynności z zakresu eksploatacji i dozoru nad 

pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych wykonywało 4 pracowników. Zakład posiadał stację 

abonencką 6/0,4kV. Stacja SN była stacją murowaną z jednosekcyjną rozdzielnią 6 kV. W zakładzie 

eksploatowano 3 transformatory typu TAOa-1000/6 o mocy 1000 kVA oraz rozdzielnie wnętrzowe 

żeliwne okapturzone o stopniu ochrony IP54. Zakład posiadał odlewnię żeliwa z dwoma żeliwiakami 

koksowymi. 
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Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

Rażącymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w 2 zakładach na rozdzielniach Nn. stacji 

transformatorowych był brak ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego, ponieważ urządzenia 

rozdzielni Nn. pod napięciem dostępne były przez dotyk ręki z ciągu komunikacyjnego prowadzącego 

w odległości mniejszej niż 1m od ściany. W 2 zakładach stwierdzono niesprawny sprzęt do uziemiania 

tj. uszkodzone uziemiacze na SN, natomiast w 3 zakładach wystąpiły pojedyncze przypadki 

wyposażenia stacji abonenckich w nieatestowane buty i rękawice dielektryczne dla elektromonterów. 

Niezapewnienie ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego na rozdzielniach Nn. przez zasięg ręki 

z ciągu komunikacyjnego, wynikał z tolerowania przez nadzór stanu bezprawnego oraz 

z niedostatecznej znajomości przepisów i postanowień obowiązujących norm przez osoby kierujące 

zakładem. Przyczyną braku sprawnych uziemiaczy były zaniedbania i przeoczenia wynikające 

z ograniczenia czasu na dokonywanie systematycznych przeglądów, w związku z minimalizowaniem 

w zakładach liczby osób pełniących obowiązki w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń na stacjach 

abonenckich.  

Przeprowadzone kontrole wykazały też inne nieprawidłowości polegające na braku  

w 1 zakładzie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych, a w 2 kontrolowanych podmiotach instrukcje były nieaktualne. We wszystkich 

3 zakładach brakowało wykazu poleceniodawców z określonym zakresem upoważnienia i wykazu 

osób upoważnionych do dopuszczenia do prac oraz osób upoważnionych do koordynacji prac. 

Wszystkie 3 podmioty nie posiadały wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które muszą być 

wykonywane na polecenie pisemne oraz wykazu prac, które muszą być wykonywane dwuosobowo. 

U wszystkich 3 pracodawców, w wystawianych poleceniach na piśmie, powtarzały się nieprawidłowości 

dotyczące braku wskazywania imiennie osób wykonujących prace w brygadzie, braku jednoznacznego 

wskazania strefy pracy oraz braku określania wymaganych środków ochronnych niezbędnych 

do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania pracy. Polecenia na pracę sporządzały 

również osoby nieupoważnione przez pracodawcę do ich wystawiania. Stwierdzono w 2 podmiotach, 

że wszyscy pracownicy posiadali aktualne uprawnienia kwalifikacyjne w grupie G1, jednakże 

zaświadczenia kwalifikacyjne wystawiono z ograniczeniami wysokości napięć odpowiednio do: 15 kV, 

45 kV, 110 kV, zamiast wskazania w zaświadczeniach kwalifikacyjnych uprawnień do obsługi, 

eksploatacji i dozoru nad pracą przy urządzeniach elektroenergetycznych powyżej 1 kV. W 1 zakładzie 

brakowało instrukcji bhp w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia elektromonterów, 

natomiast w 2 zakładach brakowało w instrukcjach eksploatacji urządzeń stacji abonenckich terminów 

przeglądów sprzętu izolującego i sprzętu ochronnego oraz środków ochrony osobistej.  

U 2 pracodawców były niesprawne wskaźniki napięcia na rozdzielniach SN, u wszystkich 

skontrolowanych brakowało aktualnych schematów jednokreskowych na rozdzielniach i oznakowania 

schematami pól celek. Nie przeprowadzono w 2 zakładach na rozdzielniach SN i Nn. badań ochrony 

przeciwporażeniowej, badań i pomiarów instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ruchu 

energetycznego, badań i pomiarów transformatorów olejowych w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej, badań oleju transformatorów, a także badania ochrony odgromowej. Nie 

wykonano w 1 zakładzie badań ochrony przy uszkodzeniu dla obwodów odbiorczych zasilanych 

napięciem do 1kV. Zaniedbania wynikające z braku czasu na analizę określonych instrukcji i procedur, 

spowodowane były ograniczaniem liczby osób wykonujących prace z zakresu dozoru w zakładach 

i obarczanie ich dodatkowymi obowiązkami służbowymi, niezwiązanymi z nadzorem nad pracami przy 

urządzeniach elektroenergetycznych. Brak aktualnych badań i pomiarów w zakresie ochrony 

p. porażeniowej urządzeń rozdzielni SN i Nn, a także instalacji elektrycznych zasilających urządzenia 

odlewni, wynikał z niezaplanowania przerw w pracy w odlewniach, w czasie których można 

je przeprowadzić. Urządzenia odlewni pracowały w ruchu ciągłym przez całą dobę we wszystkie dni 

tygodnia, a badania i pomiary urządzeń stacji abonenckich, zgonie z obowiązującymi terminami 

wymagają wyłączenia ich z ruchu energetycznego. Przyczyną braku sprawnych i zgodnych 

z przepisami wskaźników napięcia na rozdzielni SN były zaniedbania i przeoczenia wynikające z braku 

czasu na dokonywanie systematycznych przeglądów przez wyznaczone osoby obarczone 

dodatkowymi obowiązkami. Zaniedbania mogły wynikać również z powodu systematycznego 
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ograniczania w zakładach liczby osób pełniących obowiązki w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń 

na stacjach abonenckich. 

 

Przykłady konkretnych efektów, zastosowane środki prawne 

 

Działania inspektora pracy w kontrolowanych podmiotach znacząco wpłynęły na poprawę 

stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji prac przy urządzeniach elektroenergetycznych 

w odlewniach. Zakłady, jeszcze w trakcie kontroli, przeprowadziły badania i pomiary urządzeń 

i instalacji elektroenergetycznych na stacjach abonenckich, zapewniono w rozdzielniach  

SN i Nn. atestowane buty rękawice dielektryczne, wyposażono rozdzielnie we wskaźniki napięcia  

na SN, w tym po wymianie niesprawnych wskaźników we wskaźniki dźwiękowe. Zaktualizowano 

schematy jednokreskowe na rozdzielniach, opisano schematami celki w polach, oznakowano zgodnie 

z PN pomieszczenia ruchu energetycznego. W rozdzielniach Nn. w 2 zakładach skutecznie 

zapewniono ochronę przed dotykiem bezpośrednim przez założenie bramek z siatki przy ścianie 

uniemożliwiając wejście w strefę niebezpieczną przez nieuprawnionego pracownika wykonującego 

prace jednoosobowo.  

We wszystkich skontrolowanych zakładach posiadających odlewnie wydano 85 decyzji 

nakazowych, w tym 24 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zakłady wykonały  

83 decyzje nakazowe, w tym większość, bo 68 decyzji wydanych ustnie wykonano w toku kontroli.  

 

B. Zakłady przemysłu maszynowego 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy dokonano oceny stanu bezpieczeństwa  

w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 3 zakładach 

przemysłu maszynowego. Kontrole przeprowadzono w podmiotach prowadzących eksploatację stacji 

abonenckich. 

 

Charakterystyka kontrolowanych zakładów 

 

W oddziale spółki z o.o. prowadzona była produkcja drutów spawalniczych oraz działalność 

polegająca na zgrzewaniu pił taśmowych. Do zasilania obiektów służyła stacja transformatorowa 

15/0,4 kV, składająca się z wnętrzowej dwusekcyjnej rozdzielni 15 kV, dwóch olejowych 

transformatorów 15/0,4 kV o mocy 630 kVA oraz dwóch rozdzielni głównych Nn. z polami typu M-20.  

W dwóch niezależnych zakładowych rozdzielniach Nn. 0,4 kV zainstalowane były rozdzielnice typu 

PRB-12 zasilane z transformatorów przez mosty szynowe. 

W spółce akcyjnej prowadzono działalność polegającą na produkcji narzędzi do tłoczenia oraz 

akcesoriów do wycinania i wytłaczania elementów z metalu przy użyciu pras mechanicznych  

i hydraulicznych. Spółka posiadała stację abonencką 15/0,4 kV typu RSL-20/630 składającą się  

z wnętrzowej rozdzielni SN15 kV, transformatora o mocy 1000 kVA oraz dwóch rozdzielnic Nn. 0,4 kV 

typu RN-W/EFEN składających się z 8 pól. 

W spółce z o.o. prowadzono działalność polegającą na produkcji lin stalowych 

standardowych  i specjalistycznych, a także lin kombinowanych stalowo-polipropylenowych oraz 

zawiesi z lin stalowych, taśm do produkcji zszywek i drutów stalowych. Zakład zasilany był z dwóch linii 

110 kV, stacja transformatorowa 110/6 kV była głównym punktem zasilania z GPZ. Rozdzielnia 110 kV 

była rozdzielnią przelotową dla przepływu mocy w kierunku stacji 110 kV. Stacja 110/6 kV była 

wyposażona w 2 transformatory każdy o mocy 16 MVA. Rozdzielnia 6 kV (jednosystemowa, 

dwusekcyjna) składała się z 24 pól z celek typu RU Wb10, której zasilanie wykonano w postaci mostów 

szynowych napowietrznych wnętrzowych. Na terenie podmiotu znajdowało się 8 stacji oddziałowych 

OS- 6/0,4 kV, każda wyposażona w transformatory o mocy 1000-1600 kVA i przekładni 6000/400, 

rozdzielnię średniego napięcia 6 kV oraz wolnostojące rozdzielnie niskiego napięcia. Stacje  

OS zasilano z GPZ 110/6 kV liniami kablowymi.  
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Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

Rażącą nieprawidłowością stwierdzoną w 1 podmiocie było powierzenie 2 osobom 

wykonywania pracy na stanowisku dozoru nad pracami przy urządzeniach elektroenergetycznych bez 

aktualnych uprawnień kwalifikacyjnych w grupie G1, co wynikało z niewiedzy osób zarządzających.  

W 1 zakładzie sprzęt ochronny nie miał ważnej próby okresowej. Przeprowadzone kontrole wykazały 

inne nieprawidłowości polegające na braku w 3 podmiotach wykazu poleceniodawców z określonym 

zakresem upoważnienia, braku wykazu osób upoważnionych do dopuszczenia do prac oraz osób 

upoważnionych do koordynacji prac. U 3 pracodawców stwierdzono brak wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, które muszą być wykonywane na polecenie pisemne. W 3 zakładach ustalono 

nieaktualne instrukcje eksploatacji urządzeń stacji abonenckich. Brakowało sprawnych wskaźników 

napięcia na rozdzielniach SN w 2 podmiotach. Na rozdzielni SN u 1 pracodawcy brakowało aktualnych 

badań ochrony przeciwporażeniowej.  

Obarczanie nadmierną ilością obowiązków osób zajmujących się dozorem nad pracą przy 

urządzeniach elektroenergetycznych w zakładach spowodowało zaniedbania w opracowywaniu 

aktualnych instrukcji eksploatacji stacji abonenckich i prawidłowym nadzorze nad eksploatacją 

urządzeń stacji abonenckich. Osoby te nie miały czasu na śledzenie zmań w obowiązującym prawie, 

nie znały treści wprowadzonych do stosowania Norm. Brak aktualnych badań i pomiarów urządzeń  

SN i Nn. i instalacji elektrycznych zasilających urządzenia, wynikał z niezaplanowania przerw w pracy 

urządzeń stacji transformatorowych w czasie, których powinny być przeprowadzone badania i pomiary 

zgodnie z harmonogramem. Urządzenia stacji abonenckich pracowały w ruchu ciągłym przez całą 

dobę we wszystkie dni tygodnia, a badania i pomiary urządzeń stacji abonenckich wymagają 

wyłączenia ich z ruchu energetycznego. Przyczyną braku sprawnych wskaźników napięcia  

na rozdzielni SN były zaniedbania i przeoczenia wynikające z niedoboru czasu na dokonywanie 

systematycznych przeglądów, w związku z ograniczaniem w zakładach liczby osób pełniących 

obowiązki w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń na stacjach abonenckich.  

 

Przykłady konkretnych efektów, zastosowane środki prawne 

 

Działalność inspektorów pracy w kontrolowanych podmiotach znacząco wpłynęła na poprawę 

stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji prac oraz urządzeń elektroenergetycznych w zakładach 

przemysłu maszynowego. Zakłady przeprowadziły badania i pomiary urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych, wyposażyły rozdzielnie SN i Nn. w atestowane buty i rękawice dielektryczne, 

we wskaźniki napięcia na SN. Zapewniono aktualizację schematów elektrycznych na rozdzielniach, 

opisano schematami celki, oznakowano zgodnie z PN pomieszczenia ruchu energetycznego. 

Odsunięto 2 pracowników od wykonywania dozoru nad pracami przy urządzeniach 

elektroenergetycznych do czasu zapewnienia stosownych uprawnień kwalifikacyjnych w grupie G1.  

We wszystkich skontrolowanych zakładach wydano 45 decyzji nakazowych, w tym 11 decyzji  

z rygorem natychmiastowej wykonalności, pracodawcy wykonali 35 decyzji, w tym większość w trakcie 

kontroli. 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone kontrole w zakładach wykazały, że eksploatowane stacje abonenckie 

posiadają niedostateczną obsługę i nadzór nad urządzeniami. Pracodawcy nie sprawują należytego 

nadzoru nad prowadzoną eksploatacją urządzeń i instalacji. Liczba wydanych środków prawnych 

regulujących nieprawidłowości świadczy o niedostatecznym nadzorze nad eksploatacją stacji 

abonenckich. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp przez pracodawców 

eksploatujących stacje abonenckie, konieczne jest częstsze przeprowadzanie w tym zakresie kontroli 

przez inspektorów pracy. Ważne jest również oddziaływanie promocyjno-prewencyjne wpływające na 

bezpieczeństwo podczas organizacji prac i użytkowania urządzeń elektroenergetycznych w zakładach 

przemysłu maszynowego. 
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13. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp przy 

pracach w leśnictwie związanych z pozyskiwaniem i zrywką 

drewna 
 

Charakterystyka kontrolowanych zakładów 

 

W celu oceny przestrzegania przepisów bhp przy pracach w leśnictwie przeprowadzono  

24 kontrole na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Poza jednym 

zakładem, wszystkie pozostałe mają siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dla 

6 zakładów była to pierwsza kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 

W trakcie prowadzonych kontroli na powierzchniach leśnych zatrudnionych było łącznie  

66 pracowników, wśród których nie było kobiet, 5 osób pracowało na podstawie umów 

cywilnoprawnych (2 ZUL-e) a jeden był podwykonawcą. W jednym przypadku pracę wykonywał 

wyłącznie pracodawca, ponieważ jedyny zatrudniony pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Skontrolowane zakłady prowadziły działalność w zakresie usługowego wykonywania prac 

leśnych, w tym związanych z pozyskaniem drewna. Pięć podmiotów posiada co najmniej jeden 

harwester, który stosuje przy pozyskaniu drewna na niektórych powierzchniach leśnych, a także  

co najmniej jeden forwarder.  

 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń okresowych pracodawców oraz 

pracowników, 

 braku wstępnych lub okresowych badań profilaktycznych pracowników, 

 braku lub niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego, 

 nieustalenia i niestosowania właściwych środków ochrony indywidualnej dla pracowników, 

 nieprzestrzegania przepisów dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych,  

 braku badań przesiewowych pracowników w kierunku boreliozy, 

 braku szczepień ochronnych przeciwko KZM, 

 niewyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 

 nieopracowania instrukcji bhp dotyczących prowadzonych procesów technologicznych, 

 dopuszczania do pracy z użyciem niesprawnych maszyn i urządzeń,  

 niewłaściwego składowania drewna w mygłach i stosach. 

 

Informacje o zastosowanych środkach prawnych, realizacji decyzji i wniosków, ciężkich  

i śmiertelnych wypadkach przy pracy oraz chorobach zawodowych 

 

Inspektorzy, w toku przeprowadzonych kontroli, wydali 108 decyzji, w tym 78 pisemnych oraz 

38 ustnych. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 85% decyzji. W 6 przypadkach wydano decyzje 

kierujące 11 pracowników do innych prac; w jednym przypadku wstrzymano prace. Wydano  

18 wniosków w wystąpieniach, z których zrealizowano 80%. Ponadto udzielono 82 porad. 

Decyzja wstrzymania prac dotyczyła 4 pracowników zatrudnionych w zakładzie usług leśnych, 

którzy wykonywali prace związane z pozyskaniem drewna. Inspektor pracy stwierdził, że jeden  

z pracowników eksploatował pilarkę łańcuchową bez wychwytnika łańcucha tnącego. Pilarza nie 

wyposażono w rękawice i spodnie ochronne. Pomocnikowi i pilarzowi nie wydano ochronników słuchu. 

Ścinka prowadzona była w sposób niebezpieczny. Nie wyznaczono przebiegu granic powierzchni 

roboczych oraz działek roboczych. Ponadto ujawniono, że pracodawca nie opracował instrukcji 

bezpiecznego wykonywania pracy oraz wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wraz  

ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania tych prac.  
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Wobec 3 pracodawców zastosowano 2 kredytowane mandaty karne na łączną kwotę 3 000 zł 

oraz środek wychowawczy za:  

 dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy, 

 dopuszczenie do pracy 3 pracowników bez ukończonych szkoleń okresowych w zakresie bhp, 

 dopuszczenie do pracy 3 pracowników-pilarzy niewyposażonych we właściwą odzież ochronną 

i środki ochrony indywidualnej, 

 prowadzenie ścinki drzew przez pracownika przy użyciu niesprawnej pilarki łańcuchowej, 

 prowadzenie ścinki drzew bez opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac oraz 

wykazu prac niebezpiecznych, 

 

W okresie trzech lat tj. od 2013 r. do dnia zakończenia kontroli w zakładach usług leśnych nie 

stwierdzono przypadków wypadków ciężkich i śmiertelnych oraz chorób zawodowych u pracowników. 

 

Działania podejmowane przez nadleśnictwa 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, przygotowując specyfikację zamówień, stanowiącą 

podstawę późniejszych przetargów, zwraca szczególną uwagę na zawieranie stosunków pracy oraz 

usprzętowienie startujących zakładów. Dodatkowo punktowane są podmioty, w których zamiast umów 

cywilnoprawnych, zawiera się umowy o pracę. Wymagane są imienne listy pracowników 

przewidzianych do wykonywania pracy na danym obszarze wraz z datą zawarcia umowy o pracę. 

Preferowane są ZUL-e posiadające specjalistyczne ciągniki zrywkowe oraz samozaładowcze 

przyczepy z żurawikami.  

W umowach tych znajdują się wzmianki o prawie zamawiającego do udzielania wykonawcy 

usług instruktażu wskazującego na zagrożenia życia i zdrowia na przekazywanej pozycji  

i bezwzględnego interweniowania w przypadku zagrożeń życia lub zdrowia wszystkich pracowników  

i osób postronnych.  

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

 

Znaczna część decyzji, prawie 30%, zostało do dnia ich zakończenia zrealizowanych. Decyzje 

ustne dotyczyły najczęściej nieprawidłowości zastanych podczas prowadzenia prac w lasach. 

Pracodawcy potwierdzili na piśmie wykonanie 40 decyzji. Pozostałe decyzje będą realizowane, 

zgodnie z wyznaczonymi terminami lub są wykonane. 

Dwie umowy zlecenia (pilarz i pomocnik pilarza), zawarte w warunkach, w których powinna być 

zawarta umowa o pracę, zostały przekształcone w czasie kontroli na umowy o pracę. Pracodawcy 

potwierdzili wykonanie 9 wniosków pokontrolnych.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 

 trudna sytuacja na rynku pracy; brak młodych pracowników chętnych do ciężkiej pracy przy 

pozyskiwaniu drewna, 

 niedostateczna znajomość przez pracodawców wszystkich wymagań wynikających  

z obowiązujących przepisów bhp,  

 niestabilna pozycja ZUL-i na rynku usług leśnych (zawieranie z nadleśnictwami po "wygranym" 

przetargu tylko jednorocznych umów na wykonanie pakietu usług) nie sprzyja tworzeniu się 

dużych profesjonalnych ZUL-i, dysponujących nowoczesnymi specjalistycznymi maszynami  

i urządzeniami technicznymi, 

 konsolidacja i tworzenie się dużych podmiotów, często doskonale wyposażonych w maszyny 

wielooperacyjne, dyktujących niskie ceny w przetargach i zmuszające małe zakłady  

do szukania oszczędności w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 rutyna przy wykonywaniu prac przez pracowników z dużym doświadczeniem, często 

lekceważących zagrożenia, 
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 nieuporządkowany rynek odbiorców drewna, powodujący, że pracownicy ZUL-i przerzucani  

są z miejsca na miejsce i pozyskują taki asortyment drewna, jaki zamówili odbiorcy. 

 

Omówienie realizacji wniosków wynikających z kontroli przeprowadzonych w poprzednich 

latach 

 

Analizując ustalenia kontrolne w latach poprzednich oraz wydane środki prawne należy 

stwierdzić, że nadal większość pracodawców i pracowników lekceważy zagrożenia dla ich zdrowia 

ze strony występujących w lesie kleszczy. Powody takiej sytuacji są dwojakie: po pierwsze pracownicy 

nie mają świadomości zagrożenia i konsekwencji zachorowania na odkleszczowe zapalenie opon 

mózgowych; boją się również powikłań poszczepiennych pozyskując informacje na ten temat  

z mediów. Po drugie - pracodawcy chcą w ten sposób uniknąć kosztów szczepień, które musieliby 

ponieść. 

W 19 ZUL-ach kontrole prowadzone były w poprzednich latach. Realizując wydane wówczas 

przez inspektorów pracy środki prawne uzyskano, szereg efektów w postaci poprawy warunków pracy 

oraz przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń w zakresie bhp, badań lekarskich oraz prac 

szczególnie niebezpiecznych.  

 

Wnioski 

Zakłady usług leśnych coraz częściej wykonują prace na zlecenie zakładów energetycznych. 

Dokonują czyszczenia pasów pod czynnymi liniami napowietrznymi i okrzesywania gałęzi. Prace 

wykonywane są między innymi na obszarach należących do Lasów Państwowych. Oprócz 

powszechnych zagrożeń związanych z pozyskiwaniem drewna, dochodzi jeszcze ryzyko porażenia 

prądem elektrycznym oraz ryzyko związane z pracą na wysokości. Prace odbywają się bez udziału  

i nadzoru leśniczych, a o skali zjawiska niech świadczy fakt 4 śmiertelnych wypadków, 

spowodowanych porażeniem prądem w ostatnich kilkunastu miesiącach.  

 

W celu uzyskania poprawy stanu bhp w zakładach usług leśnych wskazane byłoby: 

 prowadzenie kontroli celowanych, przy współpracy z zakładami energetycznymi, w miejscu  

i momencie wykonywania prac pod czynnymi liniami napowietrznymi, 

 kontynuowanie w przyszłych latach kontroli stanu bhp przy pracach związanych z pozyskaniem 

i transportem drewna; nieuchronność kontroli powinna wpływać na ukształtowanie  

u pracodawców nawyku stałej dbałości o właściwe organizowanie prac w lesie, 

 podejmowanie działań prewencyjnych, tak jak miało to miejsce w bieżącym roku  

np. organizowanie przez PIP narad instruktażowo-szkoleniowych dla pracodawców (właścicieli 

ZUL-i) nt. bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń stosownych przy pozyskaniu drewna 

oraz bezpiecznej organizacji prac transportowych w lesie,  

 podjęcie działań profilaktycznych, również z udziałem pracowników Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, w celu uświadomienia podmiotom wykonującym pracę w lesie skutków 

zdrowotnych ukąszeń przez kleszcze; sposobów ochrony przed KZM i boreliozą, 

 podjęcie działań profilaktycznych, w tym szkoleń i seminariów, w celu uświadomienia 

podmiotom wykonującym pracę w lesie skutków zdrowotnych pracy w narażeniu na hałas  

i wibracje, 

 dalsze lobbowanie na rzecz uszczegółowienia wymagań dotyczących szkoleń dla operatorów 

pilarek łańcuchowych tak, aby nie zdarzały się przypadki ukończenia zaledwie  

40-godzinnych kursów, z minimalną liczbą godzin szkolenia praktycznego. Wymaga to zmian  

w § 22 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. Zmiana  

ta powinna zapobiec możliwości wykonywaniu ścinki i przerzynki drewna pilarkami 

łańcuchowymi przez osoby, które nie odbyły wystarczającej liczby godzin szkolenia 

praktycznego. 
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14. Ograniczanie zagrożeń zawodowych pracowników 

wykonujących roboty torowe  

 
W regionie kujawsko-pomorskim przeprowadzono 20 kontroli podczas wykonywania prac 

związanych z rewitalizacją i utrzymaniem torów kolejowych. Obejmowały one zagadnienia dotyczące 

zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót torowych oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac. 

W kontrolowanych zakładach, przy wykonywanych robotach torowych pracę świadczyły 154 

osoby, w tym 32 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ze względu na specyfikę 

wykonywanych zadań, przy pracach torowych zatrudniani byli wyłącznie mężczyźni. Prawie 100% 

zakładów wykonujących roboty torowe to zakłady mające siedzibę poza województwem  

kujawsko-pomorskim. 

Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że: 

 względna ilość wydanych środków prawnych jest znacznie mniejsza niż środków prawnych 

wydawanych w związku z kontrolami przeprowadzanymi na terenach budów obiektów 

niedotyczących robót torowych, co wskazuje na egzekwowanie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez przedstawicieli inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe 

S. A., 

 tylko w jednym przypadku stwierdzono brak aktualnych szkoleń okresowych z dziedziny bhp, 

co świadczy o wzroście świadomości pracodawców w tym zakresie, 

 operatorzy suwnic zainstalowanych na pociągu zmechanizowanym do potokowej wymiany 

szyn nie używali wydanych im środków ochrony słuchu ze względu na konieczność 

komunikowania się; w związku z powyższym wydano środek prawny zobowiązujący 

pracodawcę do zapewnienia aktywnych środków ochrony słuchu z wbudowanym interfejsem, 

umożliwiającym komunikację drogą radiową, 

 w jednym przypadku stwierdzono niestosowanie kamizelek ostrzegawczych ze względu  

na panujące w bieżącym roku, w okresie letnim, upały, 

 powtarzającym się od lat problemem jest brak zapewnienia ustępu w odległości nie większej 

niż 125 m od miejsca prowadzonych robót torowych, co powoduje niespełnienie wymogu 

określonego w § 25 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

spowodowane jest to brakiem możliwości organizacyjnych ze względu na przemieszczanie się 

pracowników wykonujących roboty torowe wzdłuż szlaku kolejowego o kilkaset metrów 

dziennie,  

 w jednym przypadku nie zapewniono bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami,  

co spowodowało konieczność wydania przez inspektora pracy decyzji wstrzymania prac,  

 w 4 przypadkach stwierdzono brak w osi toru tarczy zatrzymania (sygnał zamknięcia toru 

tarcza D1), w tym w 3 przypadkach ze względu na przewrócenie tej tarczy przez wiatr, 

 W 3 przypadkach nie ustawiono wskaźników W7, zobowiązujących maszynistów 

przejeżdżających pociągów do podawania sygnału baczność ze względu na bezpieczeństwo 

osób pracujących na torze przed miejscem wykonywania robót; powyższe spowodowane jest 

tym, że wskaźnik należałoby sukcesywnie przestawiać wraz z posuwaniem się robót torowych, 

a nadzorujący roboty torowe są przekonani, że z racjonalnego punktu widzenia 

poinformowanie maszynistów o prowadzonych robotach torowych i ich lokalizacji rozkazem 

szczególnym i drogą radiową jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa osób 

pracujących na torze, 

 w 2 przypadkach nie wyznaczono sygnalistów celem ostrzegania o zbliżających się pojazdach 

szynowych, w jednym sygnalista pełnił jednocześnie rolę nadzorującego wykonywanie prac,  

co wynikało z niedysponowania przez firmy wykonujące prace odpowiednią ilością osób 

przeszkolonych w tym zakresie w firmach będących podwykonawcami robót torowych, 

 w 4 przypadkach nie zapewniono pełnego wyposażenia sygnalistów w przybory sygnałowe. 

Zdaniem pracodawców i sygnalistów wyposażenie w radiotelefon, za pomocą, którego 
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otrzymują od dyżurnego ruchu informację o zbliżającym się pojeździe szynowym i gwizdawka, 

są wystarczające do ostrzegania osób pracujących na torze kolejowym, 

 w 5 przypadkach stwierdzono brak wskaźnika kierunku zejścia pracowników z toru, gdyż, 

zdaniem nadzorujących roboty torowe, infrastruktura kolejowa i tak wymuszała jedyny możliwy 

kierunek zejścia, 

 podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących 

użytkowanych maszyn oraz braku instrukcji bhp przy ich obsłudze a także kwalifikacji  

do obsługi tych maszyn, co świadczy o właściwym podejściu pracodawców do przestrzegania 

przepisów w tym zakresie, 

 ze względu na wymaganą technologię układania szyn bezstykowych w zakresie temperatur  

od +15 do +30 
o
C oraz wykonywanie pracy w odkrytym terenie, w upalne dni, w okresie letnim, 

za zgodą pracowników, stosowano przerywany czas pracy tj. wykonywano roboty torowe  

we wczesnych godzinach porannych i w godzinach wieczornych, z przerwą w godzinach 

południowych, bez formalnego wprowadzenia takiego systemu czasu pracy, 

 niezapewnienie bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi robotami wynikało z tego, że przy 

braku wykwalifikowanych osób jeden kierownik budowy nadzoruje jednocześnie kilka robót 

torowych, często oddalonych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów. 

 

W 2015 r. nie wystąpiły przypadki konieczności prowadzenia wspólnych kontroli inspektorów 

pracy i inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego oraz wzajemnego informowania się  

o stwierdzonych nieprawidłowościach, należących do właściwości rzeczowej danego urzędu. 

W przypadkach, kiedy w kontrolowanym zakładzie działały organizacje związkowe oraz 

społeczni inspektorzy pracy, byli oni informowani o tematyce i zakresie kontroli. W żadnym z takich 

przypadków nie zostały do inspektora pracy zgłoszone wnioski dotyczące tematyki kontroli lub wnioski 

o rozszerzenie tej tematyki.  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

 36 decyzji, w tym 2 decyzje wstrzymania prac ze względu na stwierdzone naruszenia, 

powodujące bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz 1 decyzję 

skierowania do innych prac pracowników dopuszczonych do pracy przy pracach 

niebezpiecznych wbrew obowiązującym przepisom, 

 34 zalecenia. 

 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

zastosowano środki mające na celu zapewnienie praworządności w stosunkach pracy tj.: 

 3 grzywny nałożone w drodze mandatu karnego na kwotę łączną 3 200 zł, 

 2 środki wychowawcze w postaci ostrzeżenia, 

 4 zalecenia o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub zastosowanie innych środków 

oddziaływania wychowawczego wobec osób odpowiedzialnych. 

 

Wykonawcy robót torowych, wszystkie stwierdzone nieprawidłowości z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, usunęli w wyniku realizacji decyzji ustnych wydanych i wykonanych  

w czasie kontroli lub decyzji na piśmie, o których wykonaniu poinformowano inspektora pracy. 

W 2015 r. nie miały miejsca wypadki przy pracy podczas robót torowych wykonywanych  

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wyniki kontroli wskazują, że poza nielicznymi wyjątkami prace związane z bieżącym 

utrzymaniem i rewitalizacją torów kolejowych prowadzone były w sposób zapewniający wymagany 

przepisami stan bezpieczeństwa pracowników, a stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości 

zostały niezwłocznie usunięte. 

Istotnym jest, że PKP PLK S. A. do minimum ogranicza wprowadzanie obok miejsca 

wykonywania robót zmniejszenie prędkości po sąsiednim torze. Pozwoliła na to zmiana § 63 instrukcji 

Id-1, zgodnie z którą prędkość pociągów po sąsiednim torze może być większa lub równa 100 km/h 

(wcześniej 50 km/h). Przy prędkości 100 km/h lub większej, obok pracy maszyn torowych  
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m.in. oczyszczarek tłucznia mogących wyrzucać kamienie, może wystąpić sytuacja, że wyrzucony 

przez oczyszczarkę kamień po odbiciu od przejeżdżającego z dużą prędkością pociągu, osiągnie dużą 

energię kinetyczną i będzie stanowił zagrożenie dla mogących znaleźć się na jego drodze 

pracowników. Ponadto przejeżdżający z dużą prędkością pociąg wytwarza podciśnienie mogące 

spowodować wessanie pracownika znajdującego się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Podobnie jak w latach poprzednich, robotami torowymi zaczęły zajmować się firmy, które 

dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, zatrudniające do wykonywania tych prac osoby  

na podstawie umów cywilnoprawnych (coraz częściej obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy). 

Osoby te nie posiadają kierunkowego wykształcenia i żadnego doświadczenia związanego  

z wykonywaniem pracy w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów kolejowych i tylko dzięki 

sprawowaniu nadzoru przez doświadczonych pracowników, od lat związanych z koleją, zapewniono 

właściwy poziom bezpieczeństwa. Należy nadmienić, że nadzór stanowią pracownicy z wieloletnim 

stażem, którzy sukcesywnie, w sposób naturalny wyłączani są z pracy zawodowej, co, bez kształcenia 

nowych kadr, może w przyszłości powodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa. 

Mimo istniejących automatycznych systemów ostrzegania, brak uregulowań prawnych 

zobowiązujących do ich stosowania powoduje, że ze względu na koszty, ostrzeganie pracowników 

wykonujących prace torowe tą metodą dokonywane jest sporadycznie. Dlatego wskazane byłoby, aby 

przynajmniej w sytuacjach prowadzenia prac torowych bez zmniejszenia prędkości pociągów  

po sąsiednim torze prawnie zobowiązać wykonawców do stosowania systemów automatycznego 

ostrzegania. 

 

15. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach 

biobójczych 
 

W 2015 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 5 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakładach 

stosujących te produkty w swojej działalności. Były to zakłady z sektora przetwórstwa przemysłowego, 

gospodarki komunalnej, hotelarstwa i gastronomii oraz rolnictwa. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 375 osób, w tym 371 zatrudnionych  

na podstawie stosunku pracy. W kontakcie z produktami biobójczymi pracowało 112 osób. 

Kontroli poddano opakowania 7 różnych produktów biobójczych. 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, dwóch lub trzech 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/lub grupy 4 – produkty stosowane 

do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Wszystkie 

produkty, z uwagi na ich właściwości, klasyfikowane były jako niebezpieczne. 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Większość nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań produktów biobójczych 

dotyczyła 1 produktu, przeznaczonego do dezynfekcji szklarni, podłóg, narzędzi i urządzeń 

ogrodniczych. W czasie kontroli stwierdzono brak numeru pozwolenia na obrót, nazwy substancji 

czynnej i jej stężenia oraz określenia postaci produktu. W przypadku 5 produktów nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań. 

Dużo gorzej wypadła kwestia przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

związanych ze stosowaniem produktów biobójczych. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono  

u 4 pracodawców, u których brakowało lub były nieczytelne karty charakterystyki produktów 

biobójczych. U 3 z nich stwierdzono również brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje 

bezpiecznego postępowania ze stosowanymi produktami biobójczymi. Podobnie jak w latach 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

128 | S t r o n a  

 

ubiegłych, w trakcie kontroli nie stwierdzono braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

  

Zastosowane środki prawne i ich efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, 4 pracodawcom wydano 7 decyzji (w tym 6 na piśmie). 

Trzy decyzje dotyczyły instrukcji bezpiecznego postępowania z produktami biobójczymi, a pozostałe  

4 - kart charakterystyki. Wszystkie decyzje zostały wykonane. 

W związku z tym, że nieprawidłowości związane z oznakowaniem opakowań produktów 

biobójczych leżały po stronie podmiotów wprowadzających je do obrotu, a nie pracodawców 

stosujących je w swojej działalności, inspektorzy pracy nie byli uprawnieni do ich regulowania. W celu 

wyeliminowania stwierdzonych uchybień, zawiadomienie o niewłaściwym oznakowaniu opakowania 

produktu biobójczego skierowano do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która 

wszczęła postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. 

 

Przyczyny nieprawidłowości 

 

Nieprawidłowości, jakie stwierdzono w zakresie oznakowania opakowań produktów 

biobójczych leżały po stronie producentów i dystrybutorów, którzy wprowadzając produkty biobójcze  

do obrotu nie wywiązali się należycie ze swoich obowiązków. 

Nieprawidłowości w zakresie bhp, w szczególności brak wymaganych kart charakterystyki, 

wynikały głównie z niedbalstwa pracodawców lub osób odpowiedzialnych w tym zakresie. Widoczne  

to było zwłaszcza w tych zakładach, w których karty charakterystyki co do zasady były dostępne dla 

pracowników, a brakowało tylko kart dla pojedynczych produktów. Dotyczyło to m.in. kart 

charakterystyki 2 produktów przeznaczonych do dezynfekcji rąk, co może wskazywać również  

na ignorowanie zagrożenia związanego ze stosowaniem produktów, które w powszechnej 

świadomości uważane są za niegroźne, a faktycznie klasyfikowane są jako substancje lub mieszaniny 

niebezpieczne (np. drażniące i łatwopalne). 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Zasadniczym celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów ustawy o produktach 

biobójczych. Przeprowadzone kontrole, podobnie jak w latach ubiegłych, wykazały istnienie 

nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań produktów biobójczych, choć stwierdzono ich znacznie 

mniej niż w poprzednich latach. Z punktu widzenia ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

największym problemem okazał się brak kart charakterystyki i instrukcji bezpiecznego postępowania  

z produktami biobójczymi klasyfikowanymi jako niebezpieczne. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli, nasuwa się wniosek, że tematyka 

stosowania produktów biobójczych powinna być w dalszym ciągu podejmowana przez inspektorów 

pracy, co wynika przede wszystkim z faktu, że są to w większości przypadków substancje lub 

mieszaniny niebezpieczne, a wciąż zdarzają się przypadki lekceważenia zagrożenia związanego z ich 

stosowaniem, zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. 

 

16. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy związanych  

z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi  
 

Informacje ogólne 

 

W 2015 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 10 kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie substancji 

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 

mutagennym w środowisku pracy.  
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W 6 zakładach pracownicy wykonywali prace związane z narażeniem na pył drewna twardego, 

a w 4 pracowali w narażeniu na substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.  

W jednym z zakładów, oprócz narażenia na substancje chemiczne, występowało narażenie  

na promieniowanie jonizujące. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 1 948 osób, w tym 1 934 zatrudnionych było 

na podstawie stosunku pracy (337 kobiet). W kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi 

pracowały łącznie 224 osoby, w tym 37 kobiet. 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Wyniki kontroli wskazują na to, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło obowiązków 

wynikających wprost z rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników 

lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

Znacznie mniej nieprawidłowości wiązało się z nieprzestrzeganiem ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Połowa skontrolowanych pracodawców nie prowadziła rejestrów prac, których wykonywanie 

powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, 

czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Czterech  

z nich nie posiadało rejestrów pracowników zatrudnionych przy tych pracach, a trzech kolejnych nie 

zawarło w rejestrach wszystkich wymaganych informacji, jak numer pesel pracownika, czy data wpisu 

do rejestru. Czterech pracodawców nie przekazało do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

informacji wynikających z ww. rejestrów. 

W przeważającej liczbie zakładów, bo aż w 7 na 10 skontrolowanych, zagrożeń związanych  

z narażeniem na czynniki rakotwórcze i mutagenne nie uwzględniono w programach szkoleń z zakresu 

bhp, a w 3 zakładach zagrożeń tych nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego.  

W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono dopuszczania pracowników do pracy bez poddania 

ich profilaktycznym badaniom lekarskim, szkoleniom wstępnym oraz zapoznania z oceną ryzyka 

zawodowego. Wystąpiły jedynie nieprawidłowości w zakresie szkoleń okresowych, ale dotyczyły one 

tylko 3 pracowników u 3 pracodawców. 

Stwierdzono pojedyncze nieprawidłowości w zakresie pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (innych niż rakotwórcze i mutagenne), ale aż 6 pracodawców nie 

posiadało aktualnych wyników pomiarów stężenia czynnika szkodliwego dla zdrowia o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym (w 1 zakładzie ani razu nie przeprowadzono pomiarów stężenia pyłu 

drewna twardego). 

Kontrole wykazały pojedyncze uchybienia dotyczące prowadzenia rejestrów czynników 

szkodliwych dla zdrowia oraz kart badań i pomiarów tych czynników, wyposażenia pracowników  

w środki ochrony indywidualnej, prowadzenia wykazów niebezpiecznych substancji chemicznych i ich 

mieszanin, zapewnienia kart charakterystyki oraz wentylacji stanowiskowej. U 5 pracodawców brak 

było instrukcji bhp dotyczących stosowanych w zakładzie procesów technologicznych związanych  

z narażeniem na czynniki rakotwórcze lub mutagenne. 

 

Zastosowane środki prawne i ich efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 55 decyzji, w tym 47 decyzji na piśmie.  

Do pracodawców skierowano 13 wniosków w wystąpieniach. 

Pierwsze efekty działań kontrolno-nadzorczych uzyskane zostały już w czasie kontroli,  

w wyniku realizacji decyzji ustnych wydanych przez inspektorów (8 decyzji). Do końca 2015 r. 

wykonanych zostało już 95% wydanych decyzji i wszystkie wnioski w wystąpieniach. 

Najistotniejsze efekty polegały na założeniu wymaganych rejestrów (prac i pracowników) 

związanych z narażeniem na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy 

technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, przekazaniu informacji w tym zakresie  

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, uzupełnieniu programów szkoleń i instrukcji bhp 

zakładów, których problem dotyczył. Do przykładowych efektów, jakie osiągnięto w jednym  

z kontrolowanych zakładów stolarskich zaliczyć można dodatkowo przeprowadzenie pomiarów 
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stężenia pyłu drewna twardego na stanowiskach pracy, oznakowanie miejsc stwarzających ryzyko dla 

zdrowia pracowników, zapewnienie miejscowych odciągów pyłu na stanowiskach pracy w szlifierni, 

uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego o informację na temat rakotwórczego działania pyłów drewna 

twardego, określenie warunków i zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, poinformowanie pracowników o możliwości zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej 

w razie wystąpienia jej objawów w okresie zatrudnienia albo nawet po zakończeniu pracy w narażeniu 

zawodowym i poddanie jednego z pracowników szkoleniu okresowemu z zakresu bhp. 

 

Przyczyny nieprawidłowości 

 

W ocenie inspektorów, nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków wynikających  

z rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wynikały głównie z nieznajomości 

przepisów lub z niewiedzy, że czynnik, z jakim mają do czynienia pracownicy, wykazuje działanie 

rakotwórcze lub mutagenne. Nieprawidłowości z tego zakresu przeważały w zakładach obróbki drewna 

o niedużym zatrudnieniu. Była to grupa zakładów, w których zadania służby bhp realizowali przeważnie 

sami pracodawcy lub specjaliści ds. bhp spoza zakładu, wykonujący swoje zadania jedynie doraźnie, 

w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez pracodawcę. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje wyraźnie na bardzo niezadawalający 

poziom przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, 

czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły u ponad połowy objętych kontrolami pracodawców. 

Pozostałe kwestie, wynikające z ogólnych przepisów bhp, wypadły bardzo dobrze na tle tego obrazu. 

Zdecydowanie gorzej wypadło przestrzeganie przepisów związanych z czynnikami 

rakotwórczymi lub mutagennymi w zakładach, w których występuje narażenie na pył drewna twardego 

(zakłady przetwórstwa drewna) w porównaniu z zakładami, gdzie narażenie dotyczyło substancji 

chemicznych lub promieniowania. 

Zasadniczym celem kontroli było ograniczenie zagrożeń środowiska pracy związanych  

z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Cel ten w kontrolowanych zakładach został osiągnięty. 

Nasuwa się jednak oczywisty wniosek, że kontrole w tym zakresie powinny być kontynuowane  

w kolejnych latach, zwłaszcza w zakładach zajmujących się obróbką drewna. 
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1. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
 

Realizując zadanie, inspektorzy pracy przeprowadzili w 2015 r. kontrole w 69 podmiotach, 

zatrudniających łącznie 16 468 osób, w tym 14 498 pracowników (8 484 kobiety i 87 pracowników 

młodocianych). 

Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym – 51 podmiotów 

zatrudniających łącznie 13 413 pracowników, w tym 7 949 kobiet i 87 pracowników młodocianych oraz 

w sektorze publicznym – 19 podmiotów zatrudniających łącznie 1 208 pracowników, w tym 515 kobiet. 

Kontrole przeprowadzono w: 

 11 zakładach małych - zatrudniających do 9 pracowników (łącznie 63 pracowników, w tym  

40 kobiet i 2 pracowników młodocianych), 

 17 jednostkach średnich - zatrudniających od 10 do 49 pracowników (łącznie 380 

pracowników, w tym 207 kobiet i 1 pracownik młodociany), 

 30 jednostkach dużych - zatrudniających od 50 do 249 pracowników (łącznie 3 198 

pracowników, w tym 1 383 kobiet i 15 pracowników młodocianych), 

 12 zakładach wielkich - zatrudniających ponad 250 pracowników (łącznie 10 857 pracowników, 

w tym 6 834 kobiety i 69 pracowników młodocianych). 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy przeprowadzono w branżach: 

 przetwórstwo przemysłowe – 22 kontrole (5 784 pracowników), 

 dostawa wody – 1 kontrola (179 pracowników), 

 budownictwo – 6 kontroli (290 pracowników), 

 handel i naprawy – 15 kontroli (7 095 pracowników), 

 transport i gospodarka magazynowa – 1 kontrola (35 pracowników), 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 3 kontrole (63 pracowników), 

 działalność profesjonalna – 1 kontrola (17 pracowników), 

 usługi administrowania – 2 kontrole (125 pracowników), 

 administracja publiczna i obrona narodowa – 11 kontroli (672 pracowników), 

 edukacja – 4 kontrole (170 pracowników), 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 2 kontrole (29 pracowników), 

 kultura, rozrywka i rekreacja – 2 kontrole (39 pracowników). 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili w 3 kontrolowanych 

podmiotach nieprowadzenie ewidencji czasu pracy dla 11 pracowników, a w 24 podmiotach (34 % 

skontrolowanych zakładów) w stosunku do 268 zatrudnionych (na 1 521 pracowników objętych 

kontrolą) 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 ewidencjonowaniu tej pracy nie na kartach pracy, a w odrębnych 

dokumentach lub na zbiorczych listach obecności, 

 niewykazywaniu godzin pracy w poszczególnych dobach pracowniczych - w tych wypadkach 

pracodawcy tłumaczyli się m.in. używanym systemem kadrowo-płacowym, w którym nie 

przewidziano możliwości wpisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, 

 nieewidencjonowaniu faktycznie przepracowanych godzin. 

 

Inspektorzy stwierdzili również nieprawidłowości w zakresie ustalania systemów i rozkładów 

czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy – na 69 skontrolowanych zakładów 

w 13 jednostkach (18% wszystkich zakładów) pracodawcy nie spełnili ciążącego na nich obowiązku  

w ogóle, a w 21 podmiotach (30% zakładów) ustalono tylko systemy czasu pracy lub rozkłady czasu 

albo nie wskazano obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy.  
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Inspektorzy stwierdzili powyższe nieprawidłowości zarówno u pracodawców małych, jak  

i zatrudniających powyżej 50 pracowników, a także w jednostkach samorządowych. Jak wynika  

z dokonanych ustaleń, nieprawidłowości były efektem niewiedzy pracodawców na temat obowiązku 

ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych w obwieszczeniu  

(w przypadku pracodawców niemających obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy) lub 

nieprecyzyjnych, ogólnikowych zapisów w regulaminach pracy, często polegających na powieleniu 

treści odpowiedniego przepisu kodeksu pracy. 

Kontrolujący stwierdzili w 13 zakładach nieustalenie rozkładów czasu pracy (harmonogramów) 

dla pracowników. W 15 podmiotach stwierdzono błędnie sporządzane harmonogramy pracy. 

Nieprawidłowości polegały m.in. na niewskazaniu, które dni są dniami wolnymi z tytułu 

pięciodniowego tygodnia pracy, czy też dniami wolnymi za pracę w niedziele lub święta, 

nieprawidłowym ustaleniu dobowego i miesięcznego rozkładu czasu pracy, planowaniu dwukrotnego 

rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej, planowaniu większej liczby godzin pracy niż 

wynikało to z nominalnego czasu pracy, niezaplanowaniu należnych odpoczynków dobowych  

i tygodniowych oraz niezaplanowaniu należnej liczby dni wolnych od pracy. 

 

W efekcie: 

 inspektorzy pracy ustalili, że w 18 podmiotach nie przekazano pracownikom informacji  

o rozkładach czasu pracy lub przekazano w terminie krótszym niż przewidziany w przepisach 

prawa,  

 kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy w zakresie przedłużonego okresu 

rozliczeniowego wykazały przypadek wprowadzenia w urzędzie gminy czteromiesięcznego 

okresu rozliczeniowego czasu dla równoważnego systemu czasu pracy bez spełnienia 

wymogów określonych w obowiązujących przepisach; przypadek wprowadzenia 

przedłużonego do 6 miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy bez przekazania kopii 

porozumienia inspektorowi pracy, 

 w 6 skontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 

wprowadzenia tzw. ruchomego czasu pracy, 

 przeprowadzone kontrole ujawniły w 4 kontrolowanych podmiotach przypadki wprowadzenia 

przerywanego czasu pracy niezgodnie z przepisami, 

 inspektorzy pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2015 r. stwierdzili przypadki 

nierekompensowania lub nieprawidłowego rekompensowania pracy w godzinach 

nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej czasu pracy, na 50 zakładów,  

w których stwierdzono pracę w godzinach nadliczbowych, w 7 podmiotach stwierdzono,  

że 39 zatrudnionym ani nie wypłacono należnego wynagrodzenia za nadgodziny, ani nie 

udzielono czasu wolnego, 

 w 9 zakładach odnotowano nieprawidłowy sposób zrekompensowania pracy w godzinach 

nadliczbowych dla 75 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 oraz 

że mają obowiązek wypłacenia dodatku za nadgodziny. W tych przypadkach 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 46 podmiotach wykazały  

u 9 pracodawców przypadki niewypłacenia 37 pracownikom wynagrodzenia lub nieudzielenia czasu 

wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy 

średniotygodniowej. W 4 kontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzili zaniżenie wysokości 

wynagrodzenia za nadgodziny wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej dla  
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13 pracowników. Inspektorzy pracy w trakcie kontroli ujawnili nadal występujące przypadki 

dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej w 23 zakładach pracy  

na 46 skontrolowanych (50% zbadanych podmiotów). Powyższe nieprawidłowości stwierdzono  

w stosunku do 73 pracowników na 850 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  

i 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 13 pracodawców 

przypadki zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, w wymiarze przekraczającym 

dopuszczalną liczbę nadgodzin przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym w stosunku 

do 63 pracowników (na 811 zbadanych). Przeprowadzone kontrole wykazały w 9 przypadkach 

zatrudnianie pracowników w godzinach nadliczbowych, przekraczających dopuszczalną liczbę godzin 

nadliczbowych w roku kalendarzowym w stosunku do 43 pracowników (na 766 skontrolowanych). 

Przekroczenia dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych dotyczyły przede wszystkim 

zakładów produkcyjnych i wykonujących pracę na zlecenia, gdzie pracodawcy tłumaczyli się 

koniecznością wykonania zleceń dla kontrahentów oraz brakiem wykwalifikowanych pracowników.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili przypadki niezapewnienia 

pracownikom należnego odpoczynku dobowego w 17 zakładach pracy wobec 78 pracowników  

Nieprawidłowości w tym zakresie często były wynikiem zmian w rozkładach czasu pracy 

pracowników – albo z inicjatywy pracodawcy, albo też z inicjatywy pracowników, nierzadko w wyniku 

zamian dokonywanych bez wiedzy i zgody przełożonych, braku nadzoru ze strony kierownictwa 

średniego szczebla, konieczności zmian w planowanych rozkładach czasu pracy z powodu nagłych  

i krótkoterminowych zamówień, a także w przypadku jednostki wojskowej – ignorowaniem 

obowiązujących przepisów.  

Inspektorzy stwierdzali również nieprawidłowości w zakresie zapewniania pracownikom 

należnych odpoczynków tygodniowych. W 19 zakładach nie zapewniono minimalnego odpoczynku 

tygodniowego 73 pracownikom (na 1 379 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 55 podmiotów, w których praca odbywała się ponad 5 dni, w 33 zakładach  

(60% skontrolowanych jednostek) stwierdzono nieudzielenie pracownikom dni wolnych. Na 957 

skontrolowanych pracowników w badanych zakładach 267 pracownikom nie udzielono 1 220 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 albo 

zbyt małą liczbą pracowników, albo częstym absencjami chorobowymi. W czasie kontroli pracodawcy 

wskazywali również na trudności w zatrudnianiu nowych pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje. Możliwość korzystania z agencji pracy tymczasowej nie zawsze rozwiązywała ich 

problem, ponieważ pracownicy ci także nie spełniali wymagań stawianych przez pracodawców.  

W przypadku zawarcia nowych kontraktów woleli oni zatrudniać swoich stałych pracowników  

w godzinach nadliczbowych. Natomiast sami pracownicy byli bardziej zainteresowani otrzymywaniem 

wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy niż korzystaniem z dni wolnych. 

Przeprowadzone w 2015 r. kontrole wykazały nieprzestrzeganie przepisów w zakresie 

obowiązku udzielania pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Nieprawidłowości  

te stwierdzono w 3 przedsiębiorstwach na 48 skontrolowanych zakładów, w których odbywała się 

praca w niedziele, w stosunku do 7 pracowników na 757 skontrolowanych, W tym przypadku 
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przyczynami nieprawidłowości było niewłaściwe planowanie pracy i przeoczenie konieczności 

zapewnienia zastępstw – dotyczyło to przede wszystkim zakładów produkcyjnych.  

Wyniki kontroli: 

 inspektorzy pracy stwierdzili 2 przypadki niezrekompensowania pracy w niedziele lub święta 

w stosunku do 5 pracowników, w 5 przypadkach stwierdzono niewłaściwy sposób 

zrekompensowania pracy w tych dniach, 

 nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia niepłatnej przerwy w pracy stwierdzono  

w 2 zakładach. Kontrole wykazały wprowadzenie przerwy niezgodnie z przepisami,  

tj. w obwieszczeniu, a nie w umowach o pracę oraz wprowadzenie przerwy na sen lub 

odpoczynek bez sprecyzowania godzin korzystania z tych przerw, 

 w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2015 r. inspektorzy pracy ujawnili w 6 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 w stosunku do 12 pracowników. 

 

Efekty 

 

W czasie kontroli inspektorzy pracy wydali 10 poleceń dotyczących 72 pracowników. W wyniku 

realizacji poleceń pracodawcy wypłacili 25 pracownikom świadczenia w łącznej kwocie 6 216,15 zł.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2015 r. inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

61 wystąpień zawierających 247 wniosków. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 55 wystąpień 

zawierających 225 wniosków. W związku z realizacją wystąpień dotyczących wypłaty świadczeń  

za przepracowane godziny nadliczbowe lub stwierdzone zaniżenia wysokości świadczeń, wypłacono 

16 pracownikom łączną kwotę 3 476,80 zł.  

Najczęstsze stwierdzone wykroczenia to: niezapewnienie dni wolnych z tytułu pięciodniowego 

tygodnia pracy – w 10 zakładach, niezapewnienie minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego 

– w 8 zakładach, niezapewnienie należnego odpoczynku tygodniowego – w 9 zakładach. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy, inspektorzy pracy nałożyli łącznie 12 mandatów karnych za 38 wykroczeń w zakresie 

przestrzegania przepisów o czasie pracy. Kwota nałożonych grzywien wyniosła w sumie 17 200 zł. 

 

Wnioski 

 

Wyniki przeprowadzonych w 2015 r. kontroli wskazują, że w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy przez pracodawców nie nastąpiła znacząca poprawa, ponieważ w 3 zakładach 

stwierdzono brak ewidencji czasu pracy, a u 24 pracodawców, czyli 34% kontrolowanych podmiotów, 

stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji czasu pracy. 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, odpoczynku dobowym 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 oraz przeciętnie w tygodniu, nieudzielanie pracownikom, co czwartej niedzieli wolnej 

od pracy, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, a także nierekompensowanie lub 

nieprawidłowe rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych od pracy. 

W czasie kontroli pracodawcy i pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu 

pracy najczęściej tłumaczyli wykazane uchybienia niewiedzą. Stwierdzone przypadki nieprawidłowości 

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), 
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 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.  

 

Kontrolujący napotykali na problem braku rozkładów czasu pracy z zakończonych okresów 

rozliczeniowych dla pracowników, ponieważ ustawodawca nie nakazał obowiązku ich przechowywania 

ani nie wskazał okresu, przez jaki powinny być one gromadzone. Wskutek tego pracodawcy 

oświadczali w czasie kontroli, że po zakończonym okresie rozliczeniowym harmonogramy pracy  

są niszczone, co oczywiście uniemożliwia ustalenie, czy rozkłady czasu pracy były prawidłowo 

zaplanowane. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie dwukrotnego 

rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej były najczęściej spowodowane niewłaściwą 

interpretacją i niezrozumieniem przepisu. 

Stwierdzone w czasie kontroli przypadki niezapewnienia należnego odpoczynku dobowego 

były efektem zmian w rozkładach czasu pracy, wynikających z nieprzewidzianych wcześniej 

okoliczności, pracą w godzinach nadliczbowych, a także nieprawidłowym ustaleniem rozkładu czasu 

pracy. Stwierdzone naruszenia prawa dotyczące niezapewnienia pracownikom odpoczynku 

tygodniowego, najczęściej powodowane były nieprawidłowościami w planowaniu rozkładu czasu pracy 

i koniecznością wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych oraz brakami kadrowe. Dotyczyło  

to przede wszystkim pracodawców prowadzących działalność w zakresie gastronomii oraz produkcji. 

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. Nieprawidłowości stwierdzono również w jednostkach 

wojskowych w stosunku do pracowników cywilnych – kierowców samochodów służbowych, gdzie 

całkowicie zlekceważono przepisy o czasie pracy. Z uwagi na fakt, że osobą odpowiedzialną  

za nieprzestrzeganie przepisów był wojskowy, inspektor pracy nie mógł wszcząć postępowania  

w sprawach o wykroczenia. 

 

2. Kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców 

 

Ogólna charakterystyka podmiotów kontrolowanych 

 
W celu realizacji tematu przeprowadzono łącznie 18 kontroli w 18 zakładach pracy. Inspektorzy 

pracy w OIP w Bydgoszczy objęli kontrolą łącznie 28 698 dni pracy kierowców.  

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywały ogółem 1 222 osoby, z czego: 

 1 129 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w tym: 

o 47 kobiet,  

o 0 młodocianych, 

o 14 osób niepełnosprawnych, 

o 79 cudzoziemców, 

 86 osób – na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 

W kontrolowanych firmach nie stwierdzono wykonywania pracy przez osoby 

samozatrudniające się. 

Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości 

Kontrole przeprowadzone w 18 firmach potwierdzają, analogicznie jak w latach poprzednich, 

skrajnie różne podejście pracodawców do kwestii przestrzegania przepisów rozporządzenia  
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UE 561/2006 oraz umowy AETR. Należy rozróżnić dwie grupy pracodawców. Pierwsza z nich, to coraz 

mniej liczna grupa, która nie realizuje obowiązków 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.  

W żadnej spośród 18 przeprowadzonych kontroli nie nałożono maksymalnej kary transportowej. 

 

Przykłady naruszeń w zakresie odpoczynku dobowego 

 

Kierowca firmy transportowej w dwóch kolejnych dniach nie otrzymał prawidłowego 

odpoczynku dobowego. W dniu 20.01.2015 r., o godzinie 08:43 rozpoczął 24-godzinny okres 

rozliczeniowy, w ciągu którego powinien wykorzystać minimum 9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. 

W okresie tym kierowca odebrał jedynie 6 godzin i 16 minut nieprzerwanego odpoczynku,  

tj. od godziny 22:25 dnia 20.01.2015 r. do godziny 04:41 dnia 21.01.2015 r. Oznacza to, że kierowca 

skrócił dzienny czas odpoczynku o 2 godziny i 44 minuty. W kolejnym dniu tj. 21.01.2015 r., o godzinie 

08:43 rozpoczął 24-godzinny okres rozliczeniowy, w ciągu którego powinien wykorzystać minimum  

9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. W okresie tym kierowca odebrał jedynie 4 godziny i 6 minut 

nieprzerwanego odpoczynku, tj. od godziny 22:20 dnia 21.01.2015r. do godziny 02:26 dnia 

22.01.2015 r. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 4 godziny i 54 minuty. 

 

 
 

 

Przykład naruszenia w zakresie jazdy dziennej 

 

Kierowca przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu 

przewozu drogowego o 8 godzin i 5 minut. Dzienny „okres prowadzenia pojazdu” (okres pomiędzy 

każdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub między okresem dziennego i tygodniowego 

odpoczynku) rozpoczął się w dniu 14.01.2015 r. o godzinie 08:05, a zakończył w dniu 15.01.2015 r.  

o godzinie 19:47. W okresie tym kierowca prowadził pojazd łącznie przez 18 godzin i 5 minut.  

W niniejszym przypadku dopuszczalnym było prowadzenie przez kierowcę pojazdu w wymiarze  

10 godzin. 

 

 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

138 | S t r o n a  

 

Przykład naruszenia w zakresie jazdy ciągłej 

 

Kierowca, w okresie od godziny 12:01 dnia 03.08.2015 r. do godziny 20:33 dnia 03.08.2015 r. 

przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 3 godziny i 19 minut. 

Kierowca w ww. okresie prowadził pojazd łącznie przez 7 godzin i 49 minut, nie odbierając 

wymaganych przepisami prawa przerw. 

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

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. W każdej średniej 

lub większej firmie transportowej można znaleźć kierowców, którzy jeżdżą praktycznie bez żadnych 

naruszeń i takich, którzy powodują naruszenie przepisów co parę dni. Brak wiedzy należy rozpatrywać 

tu jednak w dwóch aspektach. Z jednej strony widoczna jest duża różnica pomiędzy poszczególnymi 

kierowcami pracującymi w danej firmie, a z drugiej w firmach, w których wykonywana jest praca  

z kierowcami, tzn. są oni regularnie kontrolowani i szkoleni, występuje zdecydowanie mniej naruszeń. 

Najczęściej stwierdzane naruszenie braku wymaganego odpoczynku dobowego jest powodowane 

błędnym rozumieniem czasookresu, w którym odpoczynek ma być wykorzystany. Wielu kierowców 

uważa, że jeżeli wykonuje wymagany odpoczynek później niż w 24 h od rozpoczęcia pracy  

(w przypadku jazdy pojedynczego kierowcy), to nie dochodzi do naruszenia przepisu. 

W przypadku przepraw promowych widoczny jest również problem zmienionego sposobu 

działania nowych tachografów. Traktowanie krótkich podjazdów jako przerw powoduje, że wjazd  

na prom składa się nie z jednego, ale z wielu odcinków jazdy, co powoduje, że odpoczynek dobowy nie 

jest przerywany dwa razy na wjazd i zjazd, ale na wiele krótkich odcinków 2-3 minutowych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 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, która pozwoliłaby na bieżąco eliminować 

nieprawidłowości. W małych firmach często zleca się zgrywanie danych z tachografów cyfrowych i kart 

kierowców firmom zewnętrznym, a sam pracodawca nie posiada żadnego oprogramowania, aby mógł 

przeanalizować dane. Często są to biura rachunkowe obsługujące sprawy kadrowe i księgowe, które 

nie mają wykwalifikowanych pracowników znających się na czasie pracy kierowców. Efektem tego jest 

brak prawidłowego nadzoru oraz niewłaściwe rozliczanie świadczeń pieniężnych dla kierowców.  

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. 

Podobnie jak w latach poprzednich, często stwierdzaną przyczyną naruszeń jest, podnoszony 

zarówno przez kierowców, jak i pracodawców, brak właściwych, bezpiecznych parkingów lub brak 

miejsc na parkingach. W ocenie inspektorów pracy, brak parkingów faktycznie powoduje naruszenia, 

ponieważ malejąca rentowność przewozów powoduje chęć maksymalnego wykorzystywania godzin 

jazdy, przez co kierowca nie ma swobody w wyborze miejsca parkingowego, a priorytetem w układaniu 

trasy jest maksymalna liczba przejechanych kilometrów, a nie zorganizowanie trasy z uwzględnieniem 

umiejscowienia bezpiecznego parkingu. 

Przedsiębiorcy przedstawiają również jako argumenty do wyjaśnienia naruszeń, konieczność 

wyjazdu kierowcy z miejsca postojowego, które jest terenem załadowcy lub rozładowcy. Kierowcy  

są często zmuszani przez ochronę obiektu do opuszczenia terenu w trakcie odbierania wymaganego 

odpoczynku dobowego lub przerwy w prowadzeniu pojazdu.  

Bardzo poważnym problemem, powtarzającym się od wielu lat i będącym powodem wielu 

naruszeń jest dylemat pracodawcy, czy lepiej dowieźć towar na czas z naruszeniem czasu jazdy, czy 

lepiej zapłacić karę umowną za nieterminową dostawę. Niestety, zmienione od 01.01.2012 r. przepisy 

nadal pozwalają spedytorom planować terminy dostaw, których nie da się dotrzymać, jadąc zgodnie 

 z przepisami. Tylko nieliczne spedycje zmieniły swój sposób działania po zmianie przepisów. Kara  
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za nieterminową dostawę najczęściej jest dużo wyższa niż kara za naruszenia związane z jazdą lub 

odpoczynkiem, w efekcie pracodawca często decyduje się na podjęcie ryzyka popełnienia naruszenia 

przepisów dotyczących jazdy dziennej oraz braku odpoczynku dobowego, aby nie płacić kary 

umownej.  

Stwierdzaną przyczyną naruszeń (podnoszoną przez kierowców) jest również sytuacja,  

w której kierowca, któremu skończył się czas jazdy, chce dojechać za wszelką cenę do domu. Sytuacje 

takie dotyczą zarówno dojazdu na odpoczynek dobowy jak, i dojazdu na odpoczynek tygodniowy. 

Kolejną grupą przyczyn są względy ekonomiczne. Wiele naruszeń można by zlikwidować, 

wysyłając w trasę załogę zamiast pojedynczej obsady. Koszty wysłania załogi są jednak dużo większe, 

a ceny za kilometr uzyskiwane przez firmy nie pozwalają z zyskiem realizować przewozu załogą. 

Przyczyną naruszeń, która występuje również w transporcie (podobnie jak w innych gałęziach 

gospodarki) jest chęć zysku. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i pracowników. Im więcej 

samochód wykona zleceń, tym więcej zarobi firma, ale im więcej pracy wykona kierowca, tym więcej 

może on zarobić. Fakt naruszeń z chęci zysku podkreślają otwarcie kierowcy w trakcie zgłaszania 

skarg, natomiast pracodawcy nie wskazują tego rodzaju przyczyn. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że przyczynami naruszeń są: 

 Brak niezbędnej ilości parkingów. 

 Brak wymaganej wiedzy u kierowców, przedsiębiorców i pracowników biur rachunkowych, 

którym zlecane jest rozliczanie pracy kierowców. 

 Zlecanie przez spedycję zadań transportowych, które są niewykonalne w ramach norm 

prawnych. 

 Wymuszanie zmiany godziny załadunku lub rozładunku towaru przez załadowców lub firmy 

odbierające towar. 

 Chęć powrotu do domu kierowców długo przebywających w trasie. 

 Chęć zwiększenia zysku kosztem łamania przepisów (jest to niewielka grupa firm 

transportowych). 

 

Zastosowane środki prawne 

 

Decyzje „transportowe” 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w związku ze stwierdzeniem łącznie 259 naruszeń 

wydano 16 decyzji o ukaraniu na łączną kwotę 73 700 zł. Z nałożonych kar, wobec 3 decyzji na łączną 

kwotę 29 250 zł, w wyniku złożonych wniosków, inspektorzy pracy dokonali rozłożenia nałożonych 

sankcji na raty. 

Najwięcej naruszeń występuje w zakresie braku wymaganego odpoczynku dobowego. 

Powodem naruszeń w tym zakresie jest często brak wiedzy kierowców, którzy wykorzystują więcej niż 

3 skrócone odpoczynki dobowe (pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi). Wynika to również  

z błędnego przekonania kierowców, którzy uważają, że jeżeli skrócili wcześniejszy regularny 

odpoczynek dobowy (11-godzinny) o parę minut, to nie stanowi to wykorzystania skróconego 

odpoczynku (9-godzinnego). W takiej sytuacji kierowca po nieznacznie skróconym odpoczynku 

regularnym, wykonuje jeszcze 3 skrócone odpoczynki. Skrócenie odpoczynku następuje również 

często w sytuacji, gdy kierowca ma przestawić auto na parkingu, ale uznając, że odebrał już prawie 

cały należny odpoczynek, od razu wyrusza w trasę, nie kończąc odpoczynku dobowego  

po przestawieniu pojazdu.  

Widoczny spadek naruszeń związanych z jazdą ciągłą związany jest głównie z bardzo wysokimi  

karami za naruszenie normy jazdy ciągłej bez wymaganej przerwy.  

W roku 2015, podobnie jak w latach poprzednich, w związku z wprowadzeniem 

odpowiedzialności kierowców za naruszenia, widoczne było zwiększenie działań pracodawców w celu 

wnoszenia uwag i zastrzeżeń do wykazanych w protokole nieprawidłowości. Spowodowane to było 

chęcią wykazania, że za dane naruszenie odpowiada kierowca, a nie przewoźnik. Firmy coraz 

częściej posiadają profesjonalnych doradców zajmujących się składaniem uwag i odwołań od działań 
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inspektorów pracy. W stosunku do kontroli w latach poprzednich, należy zwrócić uwagę na fakt,  

że pracodawcy dokładniej prowadzą dokumentację potwierdzającą stosowanie odstępstwa  

od przepisów, co ma przełożenie na liczbę uznawanych odstępstw. 

Jest również grupa pracodawców, która składa odwołania w celu odłożenia w czasie zapłaty 

nałożonej kary. Po zmianie przepisów, które spowodowały, że zapłacie podlega dopiero decyzja 

ostateczna, niektórzy pracodawcy składają odwołania w celu opóźnienia terminu zapłaty. Dotyczy  

to głównie firm, które korzystają z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. 

 

Wystąpienia oraz mandaty 

 

W roku 2015, w ramach realizacji tematu 203, badano również kilka aspektów przestrzegania 

norm czasu pracy wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców. W wyniku ustaleń inspektorów 

pracy, w 12 zakładach wydano w tym zakresie 21 wniosków w wystąpieniach.  

Wobec 2 pracodawców wszczęto postępowanie mandatowe i za 3 wykroczenia nałożono 

łącznie grzywny w wysokości 2 300 zł. 

 

Współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami społecznymi 

 

W roku 2015 inspektorzy pracy współpracowali z inspektorami z WITD 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. 

 

Wnioski 

 

Kontrole zrealizowane w ramach tematu 203 wskazują, że panująca od kilku lat trudna 

sytuacja ekonomiczna w połączeniu z nowymi wymaganiami w zakresie organizowania firmy 

transportowej powoduje, że na rynku pozostają dobre firmy, które podejmują działania również  

w zakresie przestrzegania norm prowadzenia pojazdów, wymaganych przerw oraz odpoczynków 

kierowców. 

 

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 2015 r. przeprowadzono ogółem 839 kontroli u 760 pracodawców, w trakcie których 

inspektorzy pracy wystosowali do kontorlowanych przedsiębiorców środki prawne przewidziane 

przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. decyzje, wnioski oraz polecenia. Liczba 

pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach wynosiła 60 038 osoby, w tym 51 071 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 

 304 kontrole w 310 podmiotach zatrudniających do 9 pracowników, 

 314 kontrole w 314 podmiotach zatrudniających od 10 – 49 pracowników, 

 163 kontrole w 163 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 58 kontroli w 58 podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

 

Wśród wszystkich podmiotów objętych kontrolami inspektorów pracy 775 należało do sektora 

prywatnego, a 64 do sektora publicznego. 
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Do branż, w których najczęściej inspektorzy pracy podejmowali kontrole w zakresie ochrony 

wynagrodzenia za pracę należały: 

 handel i naprawy – 213 kontroli, 

 przetwórstwo przemysłowe – 213 kontroli, 

 budownictwo – 80 kontroli, 

 usługi administrowania – 53 kontrole. 

 

Najwięcej nieprawidłowości, a co za tym idzie - najwięcej środków prawnych (decyzji oraz 

wniosków) biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, wydano wobec: 

 

Lp 
Rodzaj pracodawcy ze względu na liczbę 

zatrudnionych praconwików 

Procentowy udział wydanych środków 

prawnych 

decyzje wnioski 

1. mały do 9 zatrudnionych 36,30% 32,42% 

2. średni od 10 – 49 pracowników 30,57% 38,08% 

3. duży od 50 do 249 pracowników 30,89% 27,74% 

4. wielkie – powyżej 250 pracowników 2,23% 7,76% 

 

W sposób rażący pracodawcy naruszali przepisy o ochronie wynagrodzenia za pracę oraz 

innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą w następująych obszarach działalności 

 

Lp 
Rodzaj pracodawcy ze względu na rodzaj 

prowadzonej działalnosci 

Procentowy udział wydanych środków 

prawnych 

decyzje wnioski 

1. Przetwórstwo przemysłowe 40,45% 23,84% 

2. Budownictwo 14,97% 9,32% 

3. Usługi administrowania 9,87% 5,84% 

4. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7,96% 5,02% 

 

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 – 71, 

o liczba pracowników objętych decyzjami inspektora pracy – 4 319, 

o kwota świadczeń objętych decyzjami – 6 552 814,95 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 – 11 893,  

o kwota świadczeń objętych wnioskami – 409 113,26 zł. 

 

Najczęściej przedmiotem skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy w 2015 r. było niewypłacanie oraz nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę – 

698 razy, niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 215 

razy, niewypłacenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub jego obniżenie – 155 razy. W dalszej 

kolejności plasowały się takie nieprawidłowości, jak: niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia  

za czas choroby, dokonywanie potrąceń z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa pracy czy 

też niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Inspektorzy pracy, w toku czynności kontrolnych, ujawnili wykroczenia przeciwko prawom 

pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych  

z pracą. W 2015 r. nałożono 213 mandatów na łączną kwotę 269 800 zł. Do sądów karnych złożono  
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66 wniosków o ukaranie, a w dotychczas zakończonych postępowaniach nałożono kwotę grzywny  

w wysokości 82 800 zł. Natomiast wobec 118 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 

2 837 465,50 zł, w tym w wyniku realizacji decyzji – 1 343 502,30 zł i wykonania wniosków – 

409 113,26 zł. Ponadto, jeszcze w trakcie kontroli, w wyniku wydanych poleceń inspektorów pracy, 

pracodawcy wypłacili na rzecz 1 265 pracowników kwotę 1 084 850,05 zł. 

Należy wskazać, że wobec 47 podmiotów, z uwagi na nierealizowanie obowiązków 

wyartykułowanych w decyzjach, inspektorzy pracy skierowali upomnienia jako przedegzekucyjny 

środek przymuszenia pracodawców do wypłaty wynagrodzenia. W 31 przypadkach wszczęte zostało 

postępowanie egzekucyjne w administracji i wystawiano tytuły wykonawcze. 

 

4. Kontrola przestrzegania prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej  
 

A. Prawna ochrona pracy  

 

W roku 2015 przeprowadzono kontrole w 11 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

Na 11 skontrolowanych jednostek w 1 brak było regulaminu pracy, w 4 jednostkach stwierdzono 

uchybienia dotyczące m.in. zapisów dotyczących czasu pracy.  

W 3 jednostkach nieprawidłowo prowadzono akta osobowe dla 11 pracowników, uchybienia 

dotyczyły ułożenia dokumentów w aktach osobowych w porządku chronologicznym, ich 

ponumerowania oraz usuwania odpisów zawiadomienia o ukaraniu po roku nienagannej pracy.  

Uchybienia dotyczące wydawania świadectw pracy oraz ich treści ustalono u 6 pracodawców 

dla 23 pracowników. W treści świadectw pracy błędne były zapisy dotyczące wykorzystanego w danym 

roku urlopu wypoczynkowego oraz trybu rozwiązania stosunku pracy, w tym podawania podstawy 

prawnej. 

U 4 pracodawców dla 6 pracowników stwierdzono uchybienia w treści umów o pracę. 

Uchybienia, jakie w zakresie ewidencji czasu pracy stwierdzono u 3 pracodawców dla 23 pracowników 

to brak liczby godzin pracy w poszczególnych dobach z uwzględnieniem np. godzin pracy w porze 

nocnej. 

W 2 Domach Pomocy Społecznej kontrole wykazały niezapewnienie jednemu pracownikowi 

(każdy pracodawca) przynajmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy. Jednemu pracownikowi 

nie zapewniono innego dnia wolnego za pracę w niedziele. W jednym z DPS nie zapewniono  

1 pracownikowi prawa do 11 godzin odpoczynku dobowego, natomiast w innym 3 pracownikom nie 

zapewniono odpoczynku tygodniowego 35 godzin. W obu przypadkach nieprawidłowości dotyczyły 

rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 140
1
 § 1 k.p. Jednemu pracownikowi w DPS nie 

zapewniono odpoczynków - tygodniowego i dobowego. Stwierdzono pojedyncze przypadki 

niezapewnienia odpowiedniej liczby dni wolnych, wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 

pracy. Trzynastu pracowników zatrudnionych u 3 pracodawców rozpoczynało pracę w tej samej dobie 

pracowniczej. Nie stwierdzono zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin 

nadliczbowych przeciętnie w tygodniu oraz w roku kalendarzowym. 

Kontrole wykazały uchybienia w treści regulaminów wynagradzania oraz drobne uchybienia  

w zakresie terminowości wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Kontrole nie wykazały wypłaty 

wynagrodzeń poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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W 2 jednostkach pracodawcy nie wliczali do wynagrodzenia za urlop dodatków za pracę w porze 

nocnej. Uchybienia stwierdzono na przykładzie 32 pracowników. Nieprawidłowości w zakresie 

naliczania dodatków za pracę w porze nocnej stwierdzono u 3 pracodawców. 

Analiza 11 dokumentacji wykazała, że u 8 pracodawców stwierdzono uchybienia dotyczące 

nieudzielania urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do nich prawo, natomiast 

tylko 1 pracownikowi nie udzielono 7 dni urlopu za rok 2013 w terminie do 30.09.2014 r. 

W zakresie zatrudniania pracowników socjalnych, kontrole wykazały brak spełnienia wymogów 

do dodatkowego urlopu w wymiarze 10 dni, a w 2 w DPS-ach pracownikowi socjalnemu wypłacany jest 

co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniach oraz rozliczania podróży służbowych.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z niewiedzy (naliczanie składników 

wynagrodzenia) i konieczności zapewnienia opieki mieszkańcom (czas pracy). Dyrektorzy tłumaczyli, 

że w przypadku nagłej choroby pracownika muszą, w pierwszej kolejności, zapewnić normalne 

funkcjonowanie danej placówki. Zwracali uwagę na bardzo małe budżety na finansowanie jednostek. 

Zdaniem inspektorów pracy, przyczyny nieprawidłowości w zakresie stricte prawa pracy wynikały  

z niewiedzy pracowników kadr i księgowości. 

Do 3 pracodawców skierowano 9 poleceń, w wyniku ich realizacji (w czasie trwania kontroli) 

naliczono i wypłacono dla 101 pracowników u 2 pracodawców wyrównanie wynagrodzenia za urlop  

za 3 lata wstecz w kwocie brutto 20 270,97 zł brutto. 

Do pracodawców skierowano 10 wniosków zawierających 48 wniosków, pracodawcy 

zrealizowali 9 wystąpień tj. 45 wniosków. 

Wobec osób winnych popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika zastosowano 

następujące środki: nałożono 1 mandat w wysokości 1 000 zł za 7 wykroczeń, zastosowano 3 środki 

wychowawcze za 9 wykroczeń. 

Ponadto do 3 pracodawców skierowano wnioski w wystąpieniu o wyciagnięcie konsekwencji 

wobec osób winnych stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.  

 

Wnioski końcowe i podsumowanie 

 

Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wykazały dużą 

liczbę nieprawidłowości. Nie było jednak złej woli pracodawców, o czym świadczy realizacja w czasie 

kontroli poleceń inspektorów pracy oraz niemal w 100% realizacja wniosków w wystąpieniach. 

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z niewiedzy, braku środków finansowych oraz konieczności 

zapewnienia opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom, a dopiero na drugim miejscu dbanie o dobro 

pracowników. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

W regionie kujawsko-pomorskim przeprowadzono 11 kontroli w ramach tematu 205B, 

obejmujących zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w szczególności przy wykonywaniu prac związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego 

osób obsługujących mieszkańców domów pomocy społecznej. 

 

W skontrolowanych domach pomocy społecznej na podstawie umów o pracę zatrudnionych było: 

 łącznie osób   626, 

 kobiet    517, 

 niepełnosprawnych  23. 

 

Skontrolowano 4 DPS-y dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 3 dla psychicznie chorych, 

1 dla niepełnosprawnych fizycznie, 1 dla osób w podeszłym wieku i 1 dla osób chorych przewlekle 

somatycznie.  

We wszystkich 10 jednostkach stwierdzono prawidłowy wskaźnik pracowników zespołu 
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terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. 

W latach 2012 – 2014 miało miejsce 6 wypadków przy pracy związanych obciążeniem układu 

ruchu w 2 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. 

W tym samym okresie nie zgłoszono chorób zawodowych związanych z obciążeniem układu 

ruchu. Informacje dotyczące nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, badań lekarskich pracowników, 

oceny ryzyka zawodowego oraz obiektów budowlanych: 

 większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła niezachowania wymaganych procedur 

np. w zakresie oceny ryzyka zawodowego, dokumentacji dotyczącej szkoleń z zakresu bhp, 

organizacji służby bhp, instrukcji z zakresu bhp, 

 znaczna część stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła stanu obiektów i pomieszczeń pracy 

oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych, 

 tylko w jednym przypadku stwierdzono bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 

pracowników z powodu uszkodzonej izolacji przewodu elektrycznego. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa:  

 stwierdzone nieprawidłowości proceduralne wynikały z niedostatecznej znajomości przepisów 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez dyrektorów i osoby nadzoru skupiające się 

przy prowadzeniu DPS, głównie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej,  

 istotnym elementem mającym wpływ na naruszenia z zakresu bhp był brak lub niewłaściwa 

organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzanie obowiązków służby bhp 

firmom zewnętrznym, które więcej uwagi poświęcają obsługiwanym przez siebie firmom 

produkcyjnym, 

 w zakresie dotyczącym obiektów i pomieszczeń pracy oraz maszyn i urządzeń technicznych 

istotny wpływ na stwierdzone nieprawidłowości ma fakt, że Domy Pomocy Społecznej  

w większości usytuowane są w wieloletnich obiektach, często pobudowanych w innych celach, 

a następnie adaptowanych dla potrzeb DPS, 

 bardzo istotnym elementem mającym wpływ na stan obiektów oraz urządzeń i instalacji ma 

brak środków finansowych, gdyż w obecnym stanie prawnym DPS-y nie mogą prowadzić 

działalności zarobkowej oraz przyjmować darowizn, co powoduje, że są zdane wyłącznie  

na środki finansowe desygnowane przez organy samorządu terytorialnego. 

 

Zastosowane przez inspektorów środki prawne 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

a) decyzje       131, 

 na piśmie      58, 

 ustne       73, 

 decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu: 

o wstrzymania eksploatacji   8, 

o skierowania do innych prac   0, 

o wstrzymania pracy    0, 

o wykonania badań i pomiarów   1, 

b) wystąpienia      4, 

 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy zastosowano środki mające na celu zapewnienie praworządności w dziedzinie bhp tj. 4 wnioski  

o wyciągnięcie konsekwencji służbowych lub zastosowanie innych środków oddziaływania 

wychowawczego wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Udzielono  

64 porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Uzyskane efekty 

 

Na 138 wydanych decyzji, ponad 50%, tj. 73 stanowiły decyzje ustne możliwe do wykonania  

i wykonane w czasie kontroli.Na 51 decyzji podlegających wykonaniu w ustalonym terminie, dyrektorzy 

DPS poinformowali na piśmie o wykonaniu 49 z nich. 

 

Wykonano wszystkie decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności: 

 9 decyzji podlegających wykonaniu z art. 108 k.p.a, 

 8 decyzji wstrzymania eksploatacji. 

 

Podsumowanie 

 

 we wszystkich przypadkach dyrektorzy oraz personel DPS-ów, mimo ograniczonych środków 

finansowych, dość starej infrastruktury i często braku wykwalifikowanej kadry, kierując się 

głównie rozsądkiem i doświadczeniem życiowym, podejmują skuteczne, chociaż nie zawsze 

przewidziane przepisami działania, mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 istotnym jest to, że w żadnym przypadku działający w DPS przedstawiciele organizacji 

związkowych nie wnosili o rozszerzenie zakresu kontroli oraz nie podnosili kwestii działania 

dyrektorów i pracowników nadzoru mającego na celu świadome naruszanie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 tylko w dwóch ze skontrolowanych Domów Pomocy Społecznej organizacje związkowe 

powołały społecznych inspektorów pracy, których działalność skierowana jest głównie  

na warunki bytowe mieszkańców domów. Powoduje to, że marginalnie traktują przestrzeganie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników, a podejmowana w tym 

zakresie problematyka dotyczyła jedynie zapewnienia pracownikom spraw socjalnych takich, 

jak zaopatrzenie w odzież i obuwie robocze oraz w środki higieny indywidualnej. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni trzech lat w skontrolowanych DPS-ach miało 

miejsce niewiele lekkich wypadków przy pracy i tylko 5 wypadków związanych z obsługą mieszkańców 

(mimo że prawie w 100% obsługę tę zapewnia personel kobiecy). Zawdzięczać to można właściwemu 

i będącemu w dobrym stanie technicznym sprzętowi, ułatwiającemu obsługę mieszkańców domów 

oraz pomocy udzielanej w razie potrzeby przez innych mieszkańców. 

 

5. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy  

w gospodarstwach ogrodniczych 
 

A. Prawna ochrona pracy 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, do kontroli z zakresu przestrzegania 

przepisów prawa pracy w gospodarstwach ogrodniczych, wytypowano 10 podmiotów. Kontrole 

przeprowadzono w okresie od maja do grudnia 2015 r. W żadnym z podmiotów nie zatrudniano 

pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz w innym celu niż przygotowanie 

zawodowe. Podczas przeprowadzanych kontroli nie było przypadków zawierania umów 

cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W 7 gospodarstwach 

ogrodniczych prowadzono produkcję warzyw, owoców, kwiatów i ziół, w tym w 3 produkcję polową 

warzyw kapustnych i jabłek, w 3 - produkcję szklarniową kwiatów i ziół, a w 1 - produkcję mieszaną.  

W pozostałych 2 prowadzono produkcję szkółkarską drzew i krzewów oraz w 1 - produkcję pieczarek.  
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Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

Spośród 10 podmiotów poddanych kontroli, u 5 stwierdzono nieprawidłowości ujęte w karcie 

kontrolnej z zakresu prawnej ochrony pracy. Naruszenia związane z regulaminem pracy w spółce  

z powiatu włocławskiego dotyczyły 77 pracowników i polegały na braku określenia terminu, miejsca, 

czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, braku określenia postanowień związanych  

z czasem pracy i jego dokumentowaniem i braku określenia wykazu prac wzbronionych kobietom. 

Nieprawidłowości odnoszące się do regulaminu pracy w skontrolowanej spółce z powiatu bydgoskiego 

dotyczyły 6 pracowników i związane były z brakiem określenia systemu czasu pracy obowiązującego  

w podmiocie, brakiem wykazu prac wzbronionych kobietom oraz brakiem określenia sposobu 

informowania pracowników o ryzyku zawodowym. Uchybienia polegające na braku określenia  

w regulaminie pracy systemu czasu pracy dotyczyły 105 pracowników zatrudnionych w podmiocie – 

spółce jawnej z powiatu rypińskiego. W regulaminie pracy obowiązującym w przedsiębiorstwie  

z powiatu lipnowskiego dla 32 pracowników nie ustalono okresu rozliczeniowego czasu pracy, nie 

zawarto postanowień związanych z wyposażeniem pracowników w narzędzia i materiały, a także  

w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej. W drugiej skontrolowanej na terenie 

powiatu włocławskiego spółce stwierdzono uchybienia polegające na niedostosowaniu w regulaminie 

pracy zapisów związanych z czasem pracy oraz nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych  

u 84 pracowników, a także nieprawidłowości w treści umowy o pracę u 15 pracowników. Naruszenia 

odnoszące się do regulaminu pracy wynikały z braku wiedzy i zaniedbań w wykonywaniu obowiązków 

przez pracodawców i przez osoby realizujące zadania kadrowe.  

Nieprawidłowość polegająca na zatrudnianiu pracowników powyżej przeciętnie 5 dni  

w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym dotyczyła 11 przypadków w jednej i 15 przypadków  

w drugiej spółce z siedzibą na terenie powiatu włocławskiego. Naruszanie przepisów o czasie pracy 

wynika ze zbyt krótkich okresów rozliczeniowych czasu pracy, które stosują pracodawcy, biorąc pod 

uwagę sezonowość prac w ogrodnictwie.  

W obydwu spółkach nieterminowo wypłacano też wynagrodzenia za pracę. W jednej problem 

dotyczył 17 pracowników, w drugiej zaś 15. Pracodawcy wyjaśnili, że zakłócenia w terminowym 

wypłacaniu wynagrodzeń za pracę wynikają z braku płynności finansowej, występują duże opóźnienia 

w zapłacie faktur od klientów Spółek.  

Nie opracowano również regulaminu wynagradzania dla 88 osób zatrudnionych w jednej  

ze wspomnianych spółek. Nieprawidłowości w treści regulaminu wynagradzania stwierdzono m.in.  

w spółce jawnej z powiatu rypińskiego. Uchybienia wynikały z braku wiedzy i zaniedbań w zakresie 

realizowania obowiązków przez pracodawców i osób wykonujących zadania kadrowo-płacowe. 

Spośród 10 skontrolowanych podmiotów, w 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości  

z zakresu prawnej ochrony pracy nieujęte w karcie kontrolnej. U 1 przedsiębiorcy stwierdzono 

nieprawidłowość polegającą na zaniżeniu 1 pracownikowi wynagrodzenia urlopowego, w wyniku 

wadliwego sposobu jego naliczania. W 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości związane  

z naliczaniem wynagrodzenia za pracę, co było spowodowane nierzetelnym prowadzeniem 

dokumentacji. Wykazano w 4 kontrolach, że łącznie 42 pracownikom udzielono urlopów 

wypoczynkowych w częściach, z których żadna część wypoczynku nie obejmowała 14 kolejnych dni 

kalendarzowych. Podczas 3 kontroli stwierdzono uchybienia związane z niepoinformowaniem  

na piśmie łącznie 51 pracowników o warunkach zatrudnienia. W 4 podmiotach, łącznie dla  

6 pracowników, nie ustalono w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony  

w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których 

przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku  

do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Stwierdzono podczas 1 kontroli 

nieprawidłowości dotyczące treści świadectwa pracy. 

 

Efekty przeprowadzonych kontroli 

 

Z 10 podmiotów poddanych kontroli, u 5 stwierdzono nieprawidłowości objęte kartą kontrolną, 

u 8 stwierdzono nieprawidłowości nieujęte w karcie kontrolnej z zakresu prawnej ochrony pracy,  

u 2 nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z przeprowadzonymi kontrolami nie stosowano 
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nakazów płatniczych oraz poleceń usunięcia naruszeń. Inspektorzy pracy wydali 8 wystąpień,  

w których uregulowali 23 wnioskami wszystkie nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy 

nieujęte w karcie kontrolnej oraz uregulowali 15 wnioskami stwierdzone nieprawidłowości objęte kartą 

kontrolną. Przeprowadzono 2 rekontrole w podmiotach, które wykazały zrealizowanie wniosków  

m.in. zaktualizowano informacje o dodatkowych warunkach zatrudnienia udzielonych pracownicy  

w zakresie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, ustalono w umowach o pracę zawartych  

z pracownikami dopuszczalną liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, 

których przekroczenie uprawniać będzie oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku  

do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto przyjęto do realizacji założenia 

związane z zapewnieniem, aby w przypadku dzielenia urlopu na części, co najmniej jedna jego część 

obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku. W pozostałych przypadkach 

stwierdzenie wykonania wniosków wystąpień regulujących nieprawidłowości objęte kartą kontrolną  

i nieujęte w niej, opiera się na podstawie informacji przesłanych od pracodawców. Na przykład spółka  

z powiatu bydgoskiego poinformowała na piśmie o ustaleniu w umowie o pracę zawartej  

z pracownikiem dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy 

pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 

pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych, o określeniu w regulaminie pracy systemu czasu pracy obowiązującego w podmiocie 

oraz zawarciu wykazu prac wzbronionych kobietom i ustaleniu sposobu informowania pracowników  

o ryzyku zawodowym. Pracodawca – spółka jawna z powiatu rypińskiego - zawiadomił o wykonaniu 

wniosków związanych z dokonaniem korekt zapisów w regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania 

i realizowaniu wniosków związanych z prawidłowym naliczaniem pracownikom wynagrodzenia 

urlopowego i wypłacaniem wynagrodzenia za pracę. Pracodawca z powiatu lipnowskiego oznajmił  

o wykonaniu analizy wypłacanych pracownikom wynagrodzeń za pracę.  

 

Wnioski 

 

W skontrolowanych 10 podmiotach nie stwierdzono drastycznych naruszeń przepisów prawa 

pracy takich jak np. zatrudnianie pracowników bez potwierdzenia z nimi na piśmie umowy o pracę, 

niewypłacenie pracownikom wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, niezapewnienie 

odpoczynków dobowych i tygodniowych, zatrudnianie pracowników powyżej granicy dopuszczalnej 

liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu. Wystąpiły poważne naruszenia przepisów 

dotyczące opóźnień w wypłacie pracownikom wynagrodzeń za pracę lub niezapewnienie pracownikom 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Wystąpiły również 

naruszenia związane z brakiem lub uchybieniami w prowadzeniu przez pracodawców dokumentacji 

dotyczącej regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, akt osobowych pracowników, świadectw 

pracy, dzielenia urlopów wypoczynkowych, zaniżenia wynagrodzenia urlopowego czy z informowaniem 

na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia. 

Za wyjątkiem ustalonych u 2 przedsiębiorców opóźnień w wypłacie wynagrodzeń za pracę, nie 

stwierdzono nieprawidłowości, które mogą być związane z trudną sytuacją finansową. Uchybienia 

spowodowane niewłaściwym działaniem lub brakiem zadziałania w zakresie przestrzegania przepisów 

prawa pracy odnoszące się do przeprowadzonych kontroli, wynikają z zaniedbań i niskiej świadomości 

oraz braku wiedzy w tym zakresie. Aby sprostać wymaganiom, pracodawcy i osoby wykonujące 

zadania kadrowo-płacowe muszą zostać odpowiednio wyedukowani. Udział w szkoleniach 

przybliżających tematykę prawa pracy i regularne ich odbywanie pozwoli na bieżące dostosowywanie 

się do wprowadzanych zmian w tym zakresie 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy dokonano oceny przestrzegania przepisów  

i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach ogrodniczych. Kontrole 

przeprowadzono w 12 podmiotach, z których 4 prowadziły produkcję polową, 6 pod osłonami  

i 2 sadowniczą. Kontrole przeprowadzono w okresie od maja do grudnia 2015 r. W gospodarstwach 
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ogrodniczych prowadzono uprawy warzyw kapustnych, owoców, kwiatów, ziół, pieczarek oraz 

produkcję szkółkarską drzew i krzewów.  

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 397 osób, w tym 18 na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Na podstawie stosunku pracy zatrudnionych było 361 pracowników, w tym 247 

kobiet, 10 niepełnosprawnych. Jedno gospodarstwo ogrodnicze zatrudniało 4 cudzoziemców. Kontrole 

przeprowadzono w 5 zakładach zatrudniających do 9 pracowników, w 4 zakładach zatrudniających  

od 10 do 49 pracowników i w 3 zakładach zatrudniających od 50 do 249 pracowników.  

W latach 2012 - 2014 w skontrolowanych podmiotach zarejestrowano łącznie 5 wypadków przy 

pracy, które zakwalifikowano jako inne niż ciężkie, śmiertelne i zbiorowe. Po 2 wypadki zarejestrowano 

u 2 pracodawców i 1 wypadek w 1 gospodarstwie, w 9 podmiotach nie było wypadków. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

Najbardziej rażącą nieprawidłowością stwierdzoną w czasie kontroli był brak wyposażenia 

maszyn i urządzeń w osłony oraz inne zabezpieczenia. Problemy w tym zakresie wystąpiły  

u 1 pracodawcy i dotyczyły 2 maszyn. Przekładnia pasowa i wał pędny deszczowni szpulowej nie 

zostały wyposażone w osłonę. Wałek przegubowo-teleskopowy przekazujący napęd z ciągnika  

do opryskiwacza nie posiadał pełnej osłony. Za szczególnie rażącą nieprawidłowość należy uznać 

również niewłaściwą ochronę przed dotykiem bezpośrednim, która mogła skutkować porażeniem 

prądem. Przewody elektryczne od lampy halogenowej oraz od przedłużaczy posiadały uszkodzoną 

izolację i łączone były przy pomocy taśmy do klejenia opakowań. Nie zabezpieczono dostępu  

do skrzynki z bezpiecznikami topikowymi. 

Poważnym uchybieniem był brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed wpadnięciem 

lub upadkiem osób, co wystąpiło u 3 podmiotów. U 1 pracodawcy, w kotłowni, nie został 

zabezpieczony przed wpadnięciem otwór o głębokości ok. 0,8 m umiejscowiony w posadzce, z kolei 

podest znajdujący się na wysokości przy leju zasypowym na opał nie miał krawężnika o wysokości 

0,15 m. W 1 gospodarstwie, w tunelu foliowym, stwierdzono niezabezpieczoną przed wpadnięciem 

studzienkę. W 1 gospodarstwie schody zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń biurowych nie zostały 

wyposażone w balustradę zabezpieczającą przed wypadnięciem (wysokość powyżej 1 m). 

Problemy dotyczyły również oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwego doboru środków 

ochrony indywidualnej dla osób wykonujących prace chemizacyjne, odzieży roboczej, profilaktycznych 

badań lekarskich, szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, niezapewnienia środków 

niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy i niewyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej 

pomocy. Ustalono nieprawidłowości związane z realizowaniem obowiązków przez służbę bhp, brakiem 

instrukcji bhp obejmujących procesy technologiczne i instrukcji magazynowej oraz stanem maszyn 

rolniczych. Niewłaściwie składowano środki ochrony roślin, w niewłaściwy sposób przechowywano 

sprzęt rolniczy. Stwierdzono również brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ich niewłaściwy stan 

techniczny i niedostateczne wyposażenie oraz dostosowanie. 

Nieprawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń, obiektów oraz infrastruktury wynikał przede 

wszystkim z niedbalstwa, czasami braku świadomości o zagrożeniach. Zdarzało się, że użytkowane 

maszyny i urządzenia nie miały osłon części ruchomych, gdyż po czynnościach związanych z naprawą 

lub konserwacją nie były one montowane. Kontrole wykazały również spore nieprawidłowości 

dotyczące oceny ryzyka zawodowego, szkoleń z zakresu bhp oraz instrukcji i procedur określających 

bezpieczne metody wykonywania pracy. Znaczący wpływ na wiedzę i świadomość dotyczącą 

technicznego bezpieczeństwa pracy mają prawidłowo przeprowadzane szkolenia z zakresu bhp.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika również, że w niewystarczający sposób realizowane są obowiązki 

przez służbę bhp, co ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach. 

 

Przykłady konkretnych efektów, zastosowane środki prawne 

 

Inspektorzy pracy uregulowali 45 decyzjami wydanymi na piśmie i 21 decyzjami ustnymi 

nieprawidłowości ujęte w karcie kontrolnej dotyczącej oceny przestrzegania przepisów prawa pracy  

w gospodarstwach ogrodniczych, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo  

11 wnioskami w 7 wystąpieniach regulowano pozostałe problemy we wskazanym temacie. Wszystkie 
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kwestie ujęte w 21 decyzjach ustnych wykonano w trakcie trwania kontroli. Ustalenia o wykonaniu  

29 z 45 decyzji wydanych na piśmie tj. 64%, powzięto w czasie rekontroli przeprowadzonych  

w 3 podmiotach oraz na podstawie informacji, które wpłynęły od pracodawców o wykonaniu środków 

prawnych. 

Na szczególną uwagę zasługują 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń  

do czasu zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych, które inspektor pracy wydał w celu 

usunięcia zagrożeń związanych z ich użytkowaniem. Decyzje takie wydano u 1 pracodawcy i w trakcie 

kontroli zapewniono osłony na przekładni pasowej i wale pędnym deszczowni szpulowej oraz 

zabezpieczono pełną osłoną wałek przegubowo-teleskopowy przekazujący napęd z ciągnika  

do opryskiwacza. U 1 pracodawcy wstrzymano eksploatację lampy halogenowej oraz przedłużaczy  

do czasu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Pracodawca wymienił 

przewody elektryczne lampy i wymienił przedłużacze, a także zabezpieczył pokrywą dostęp  

do skrzynki z bezpiecznikami topikowymi.  

Wystosowano też decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie  

art. 108 § 1 k.p.a., w których nakazano 2 pracodawcom zabezpieczenie przestrzeni przed spadnięciem 

lub wpadnięciem do nich. Wyposażono schody zewnętrzne prowadzące do pomieszczeń biurowych  

w balustradę zabezpieczającą przed wypadnięciem z wysokości powyżej 1 m. Inny pracodawca  

w kotłowni zabezpieczył otwór o głębokości ok. 0,8 m i zapewnił krawężnik o wysokości 0,15 m przy 

krawędzi podestu.  

Realizując pozostałe decyzje, m.in. 2 pracodawców dokonało weryfikacji oceny ryzyka 

zawodowego. Pracodawca wykonał decyzję ustną, informując pracowników o ryzyku zawodowym.  

U 2 pracodawców poddano pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim, realizując 2 ustne 

decyzje. Pracodawca przeszkolił wstępnie z zakresu bhp pracowników, wykonał 2 ustne decyzje. 

Wykonując decyzję ustną, pracodawca zamontował podporę zaczepu opryskiwacza. Poprawiono stan 

techniczny pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i zapewniono dostateczne ich wyposażenie oraz 

odpowiednie dostosowanie, 5 pracodawców wykonało 3 decyzje ustne i 10 decyzji wydanych  

na piśmie. Zapewniono pomieszczenie do spożywania posiłków u 2 pracodawców, wykonano  

2 decyzje wydane na piśmie. Przewód elektryczny zasilający doniczkarkę podwieszono w taki sposób, 

aby nie utrudniał komunikacji, pracodawca zrealizował ustną decyzję. 

Oprócz nieprawidłowości ujętych w karcie kontrolnej 206B, inspektorzy pracy uregulowali 

decyzjami inne uchybienia związane m.in. z gospodarką odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami 

ochrony indywidualnej, eksploatacją wózków jezdniowych, pomiarami elektrycznymi, transportem 

wewnątrzzakładowym, wymianą powietrza w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, opisem  

i oznakowaniem elementów sterowniczych maszyn oraz instrukcjami bhp maszyn i urządzeń. 

W trakcie trwania kontroli udzielono 46 porad w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 

m.in. dotyczących maszyn i urządzeń, obiektów i pomieszczeń, zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, organizowania stanowisk pracy. 

Prowadzono działalność promocyjno-prewencyjną na targach „Lato na wsi” i „AGRO-TECH”  

w Minikowie, „XXXVI Dniach Otwartych w Zarzeczewie”, „Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola  

w Grubnie”, „Pałuckich Targach Rolnych w Żninie” czy „Dożynkach Wojewódzkich w Kowalewie 

Pomorskim”, gdzie doradzano rolnikom i ogrodnikom. 

 

Wnioski 

 

W skontrolowanych podmiotach stwierdzono rażące nieprawidłowości oraz poważne 

uchybienia, jednak skala tych naruszeń nie była duża. Kontrole nie wykazały konieczności wstrzymania 

wykonywanych prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników oraz 

kierowania pracowników do innych prac ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji. liczba 

wypadków odnotowanych w podmiotach oraz ciężkość ich następstw również nie są na niepokojącym 

poziomie. Zauważyć trzeba, że w branży rolniczej, do której należy ogrodnictwo, znacząco wzrosły  

w ostatnich latach nakłady finansowe, co przejawia się m.in. inwestowaniem w nowoczesne obiekty, 

infrastrukturę drogową, nowe maszyny i urządzenia. Innowacyjne rozwiązania technologiczne  

w produkcji ogrodniczej oraz użytkowanie nowoczesnego sprzętu bardzo ułatwiają pracę, często 

eliminując nadmierny wysiłek pracowników oraz zagrożenia. Nieprawidłowy stan techniczny maszyn  
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i urządzeń, obiektów oraz infrastruktury wynika przede wszystkim z zaniedbań, czasami braku 

świadomości  

o zagrożeniach. Z przeprowadzonych kontroli wynika również, że służba bhp w niewystarczający 

sposób realizuje swoje obowiązki, co ma bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu bezpieczeństwa  

w zakładach. 

W celu poprawy istniejącego stanu konieczna jest dalsza działalność kontrolna w tym zakresie 

oraz działalność profilaktyczna. Wykonywanie czynności promocyjno-prewencyjnych przez urząd  

m.in. na imprezach masowych branży rolniczej, daje możliwość bezpośredniego kontaktu pracodawcy  

z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, od których mogą uzyskać niezbędne informacje i porady 

z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia. 

 

6. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych podmiotach 

leczniczych  
 

Przeprowadzono 10 kontroli w 10 podmiotach leczniczych. Kontrole zostały 

przeprowadzone w: 

 3 publicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotach leczniczych (3 szpitale), 

 4 niepublicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotach leczniczym (4 szpitale), 

 3 niepublicznych ambulatoryjnych podmiotach leczniczych (3 przychodnie). 

 

Łącznie, w 10 skontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 2 657 osób, w tym 477  

na podstawie umów cywilnoprawnych, 762 podmioty samozatrudniające się, 4 cudzoziemców, 1 418  

w ramach stosunku pracy z czego 1 285 stanowiły kobiety, a 67 niepełnosprawni. 

 

Na 10 skontrolowanych podmiotów: 

 3 stanowiły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (3 szpitale), 

 4 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3 szpitale i 1 przychodnia),  

 1 podmiot wpisany do ewidencji działalności gospodarczej (1 przychodnia), 

 1 spółka cywilna (1 przychodnia), 

 1 niepubliczny zakład opiekuńczo- leczniczy. 

 

Wszystkie podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, zostały wpisane do rejestru 

podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego. 

Poniżej opisano wyniki kontroli podmiotów leczniczych, w zależności od rodzaju świadczonych 

usług oraz formy prawnej danego podmiotu. 

 

A. Prawna ochrona pracy 

 

Podmioty lecznicze publiczne całodobowe  

 

Przeprowadzono 3 kontrole w 3 podmiotach leczniczych. Były to jednostki publiczne  

o działalności stacjonarnej i całodobowej (szpitale). Wszystkie szpitale były wcześniej kontrolowane. 

Łącznie zatrudniano w nich 1 264 osób, w tym 199 na podstawie umów cywilnoprawnych, 289 

podmiotów samozatrudniających się, 1 cudzoziemiec, 776 w ramach stosunku pracy, w tym 707 kobiet 

i 45 niepełnosprawnych. We wszystkich szpitalach działały organizacje związkowe, które były 

poinformowane o kontrolach oraz o ich wynikach.  

W kontrolowanych szpitalach zatrudnionych było 289 podmiotów gospodarczych, głównie 

lekarzy (202 osoby) i pielęgniarek (38 osób), wykonujących indywidualne praktyki medyczne w ramach 

zawartych kontraktów. Na podstawie umów zlecenie pracę wykonywało 61 pielęgniarek i 72 lekarzy.  
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Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 3 skontrolowanych podmiotach, jednak dotyczyły 

one niewielkiej liczby pracowników.  

 

Nieprawidłowości stwierdzono m.in. w zakresie: 

 regulaminu pracy (dot. 1 podmiotu) - dotyczyło dostosowania regulaminu pracy do nowych 

przepisów w zakresie czasu pracy pracowników komórek radiologii i fizykoterapii, 

potwierdzania obecności w pracy, uzupełnienia regulaminu o terminy i godziny przyjmowania 

pracowników w sprawach skarg i wniosków, 

 regulaminu wynagradzania (dot. 1 podmiotu) - nie podano w regulaminie tabeli 

zaszeregowania stanowisk asystentki stomatologicznej, higienistki stomatologicznej, pomocy 

dentystycznej, specjalistki położnej oraz stomatologa, zmian w zapisach powołujących się na 

nieaktualne przepisy z 1991 r. w zakresie ustalania wysokości stawki godzinowej wykonywanej 

w porze dziennej oraz w porze dziennej w niedziele i święta, 

 sporządzania umów o pracę - (dot. 1 pracownika w 1 podmiocie) - pracownica (położna) 

została zatrudniona 1.01.2015 r., a umowę o pracę otrzymała dopiero 13.01.2015 r.,  

 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia - (dot. 11 pracowników w 1 podmiocie) 

zamieszczone pisemne informacje z art. 29§3 k.p. nie zawierały wszystkich informacji 

wynikających z ww. przepisu kodeksu pracy tj. ilości dni urlopu wypoczynkowego w przypadku 

zatrudnienia pracownika w ciągu roku kalendarzowego, 

 zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem umowy o pracę - (dot. 3 osób  

w 1 podmiocie) - praca osób zatrudnionych w rtg na podstawie umów zlecenie wyczerpywała 

cechy umów o pracę, 

 norma dobowa - (dot. 8 pracowników w 2 podmiotach) - pracownicy wykonywali pracę 

dwukrotnie w tej samej dobie, 

 odpoczynki dobowe - (dot. 1 pracownika) – jedna pracownica (pielęgniarka) pracowała  

14 godzin na dobę, tym samym miała zapewniony 10-godzinny odpoczynek dobowy zamiast 

11-godzinnego, 

 odpoczynki tygodniowe - (dot. 4 pracowników w 1 podmiocie) - 4 pracowników zatrudnionych 

w pracowni rentgenodiagnostyki i ultrasonografii nie miało zapewnionych 35-godzinnych 

nieprzerwanych odpoczynków tygodniowych, 

 wypłata wynagrodzenia za pracę - (dot.1 pracownika w 1 podmiocie) – pracownikowi zaniżono 

wynagrodzenie o kwotę 366 zł, 

 wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - (dot. 17 pracowników w 3 podmiotach) 

– dla 17 pracowników nie naliczono wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, łącznie 

pracownikom z tego tytułu nie wypłacono 3 201 zł,  

 udzielania urlopów wypoczynkowych - (dot.149 pracowników w 2 podmiotach) – pracownicy 

posiadali zaległe urlopy wypoczynkowe za 2014 r., 

 odpisy na fundusz socjalny - (dot. 1 podmiotu) - jeden z podmiotów nie przekazywał w pełnej 

wysokości odpisu na konto funduszu socjalnego w kwocie 8 751 zł,  

 ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - (dot. 82 pracowników 

w 2 podmiotach) – pracownicy nie otrzymywali odzieży i obuwia, a w pracy używali własnej  

z tego tytułu nie otrzymywali ekwiwalentu.  

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy wydali: 

 4 wystąpienia zawierające 28 wniosków,  

 2 polecenia ustne (łącznie zawierające 4 polecenia), 

 2 nakazy zawierające 5 decyzji płacowych na kwotę 3 657,40 zł dla 17 pracowników . 

 

Z uwagi na stwierdzone wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, inspektorzy nałożyli  

2 mandaty na kwotę 2 200 zł za 14 wykroczeń.  
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Podmioty lecznicze niepubliczne całodobowe  

 

Szpitale były wcześniej kontrolowane w zakresie prawa pracy i bhp w 2012 r. i 2013 r. Zakład 

opiekuńczo-leczniczy nie był kontrolowany. 

Łącznie w podmiotach tych zatrudnione były 1 332 osoby, w tym 267 na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 460 podmiotów samozatrudniających się, 605 pracowników na podstawie umów  

o pracę, w tym 545 kobiet i 20 niepełnosprawnych. W 3 szpitalach związki zawodowe oraz społeczni 

inspektorzy pracy zostali poinformowani o celu i zakresie kontroli. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i odnosiły się 

do: 

 regulaminu pracy – (dot. 2 szpitali) stwierdzono błędne zapisy, m.in. w zakresie norm czasu 

pracy, okresów rozliczeniowych i terminu wypłaty,  

 sporządzania umów o pracę - (dot. 3 pracowników tj. w szpitalu i zakładzie opiekuńczo 

leczniczym) - w umowie o pracę 3 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy nie określono dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar 

czasu pracy, których przekroczenie uprawniałoby pracownika oprócz normalnego 

wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia z art.151
1
§1 k.p., 

 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia - (dot. 26 pracowników) w aktach osobowych 

pracowników brak było pisemnych informacji wynikających z art.29§3 k.p.,  

 zgodność charakteru świadczonej pracy z rodzajem umowy - (dot. 2 pracowników) 

stwierdzono zatrudnianie na podstawie umów zlecenie osób na stanowiskach rejestratorek 

medycznych na zastępstwo, taka praca wyczerpywała cechy stosunku pracy, 

 norma dobowa w SOR - w 1 szpitalu planowano pracę w godzinach nadliczbowych, 

 normy dobowej - (dot. 2 pracowników szpitali i 4 pracowników zakładu opiekuńczo 

leczniczego) pracownikom medycznym ustalono normę czasu pracy 8 godzin, zamiast  

7 godzin 35 minut, 

 odpoczynki dobowe - (dot. 8 pracowników) stwierdzono, że 8 pracowników (4 pracowników  

w rtg i 4 lekarzy rezydentów) nie miało zapewnionych 11-godzinnych nieprzerwanych 

odpoczynków dobowych, 

 odpoczynki tygodniowe - (dot.14 pracowników) pracownicy rtg i laboratorium nie mieli 

zapewnionych nieprzerwanych 35-godzinnych tygodniowych odpoczynków,  

 regulamin wynagradzania - (dot. 1 szpitala) w regulaminie wynagradzania zamieszczono 

nieprawidłowe zapisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia i czasu pracy,  

 wynagrodzenie za godziny nadliczbowe - (dot. 10 pracowników) pracownikom z tytułu pracy  

w godzinach nadliczbowych nie wypłacono normalnego wynagrodzenia oraz dodatków, 

 wynagrodzenie za dyżury medyczne - (dot.1 pracownika w szpitalu) lekarzowi rezydentowi  

za pełnienie dyżurów medycznych w maju 2015 r. nie wypłacono należnego wynagrodzenia  

z dodatkami, 

  dodatki za pracę w porze nocnej wynikające z kodeksu pracy - (dot. 26 pracowników) 

pracownikom rtg i lekarzom rezydentom nie naliczano dodatku za pracę w porze nocnej, 

 zapewnienia przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym (dot.  

14 pracowników) 14 pracowników rtg i laboratorium nie otrzymywało za pracę szóstego dnia 

tygodnia, w niedzielę oraz święta innego dnia wolnego,  

 udzielenia urlopów wypoczynkowych - (dot. 3 pracowników) pracownicy posiadali zaległe 

urlopy za 2014 r., jednemu nieprawidłowo udzielono urlopu, 

 ewidencji czasu pracy - (dot. 61 pracowników) 16 pracowników posiadało nierzetelną 

ewidencję czasu pracy, 42 pielęgniarkom nie ewidencjonowano przekazywania zmian,  

7 lekarzom rezydentom i 1 lekarzowi nie ewidencjonowano dyżurów medycznych,  

 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - (dot. 1 szpitala) przyznawanie 

świadczeń uzależniono od okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy,  
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 ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia w związku z niewydaniem przez 

pracodawcę - (dot. 15 pracowników) pracownikom nie przydzielono odzieży i obuwia zgodnie  

z zakładową tabelą przydziału.  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali łącznie we wszystkich 4 kontrolowanych 

podmiotach: 

 4 wystąpienia zawierające 55 wniosków dla 1 511 pracowników, 

 3 mandaty karne na łączną kwotę 3 600 zł za 8 wykroczeń, 

 udzielono 42 porady prawne, 41 porad technicznych i 5 z zakresu legalności zatrudnienia. 

 

Podmioty lecznicze niepubliczne ambulatoryjne 

 

Przeprowadzono 3 kontrole w 3 podmiotach leczniczych. W podmiotach zatrudnionych było 

łącznie 61 osób, w tym 11 na podstawie umów cywilnoprawnych, 13 jako podmioty samozatrudniające 

się oraz 37 w ramach stosunku pracy, w tym 33 kobiety i 2 pracowników niepełnosprawnych. Ustalono, 

że na podstawie umów cywilnoprawnych oraz kontraktów zatrudniani byli głównie lekarze.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły między innymi:  

 sporządzanych umów o pracę - (dot. 3 pracowników w 2 podmiotach) 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 k.p., 

 pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia - (dot. 15 pracowników w 3 podmiotach)  

w aktach osobowych 2 pracowników brakowało pisemnych informacji wynikających  

z art. 29 § 3 k.p., a w 13 aktach osobowych informacje były niepełne, 

 regulaminu wynagradzania - (dot. 1 podmiotu) w jednym z podmiotów w regulaminie 

wynagradzania nieprawidłowo określono formę wypłaty, 

 urlopu wypoczynkowego - (dot. 13 pracowników w 3 podmiotach) pracownicy nie wykorzystali 

urlopów w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, 4 pracowników posiadało 

zaległe urlopy za 2014 r., 

 regulamin funduszu świadczeń socjalnych - (dot. 1 podmiotu) - w regulaminie zamieszczono 

zapis przyznający świadczenia w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy. 

 

Inspektorzy wydali 3 wystąpienia zawierające 26 wniosków oraz 2 polecenia. W wyniku kontroli 

ww. podmiotów ustalono, że niektóre nieprawidłowości wyczerpywały znamiona wykroczeń przeciwko 

prawom pracowniczym. Z uwagi na stwierdzone wykroczenia nałożono mandat karny w wysokości 

1 000 zł za 2 wykroczenia.  

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podmioty lecznicze publiczne – całodobowe  

 

Kontrole przeprowadzono w 3 szpitalach będących jednostkami publicznymi o działalności 

stacjonarnej i całodobowej. Łącznie w podmiotach tych zatrudnione były 1 264 osoby, w tym 199  

na podstawie umów cywilnoprawnych, 289 podmiotów samozatrudniających się, 776 pracowników  

na podstawie umów o pracę, w tym 707 kobiet i 45 niepełnosprawnych. 

W kontrolowanych podmiotach w latach 2013 – 2014 miało miejsce 31 wypadków przy pracy  

(z wyłączeniem zakłuć i skaleczeń), z których wszystkie określono jako powodujące lżejsze 

uszkodzenia ciała. Łączna liczba wypadków przy pracy związanych z zakłuciem lub skaleczeniem  

ww. okresie wyniosła 18. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy dokonali ustaleń  

w zakresie: 
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 wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp – w kontrolowanych jednostkach zatrudniani 

pracownicy byli poddawani wstępnym instruktażom ogólnym i stanowiskowym; 

przeprowadzane były również szkolenia okresowe pracowników, 

 profilaktycznych badań lekarskich – w 2 kontrolowanych jednostkach stwierdzono przypadki 

dopuszczania pracowników do pracy przed uzyskaniem wymaganego orzeczenia, a także 

nieprzestrzeganie terminów badań okresowych wyznaczanych przez lekarza 

przeprowadzającego profilaktyczne badania lekarskie, 

 dokonania oceny ryzyka zawodowego – w zakładach dokonano oceny ryzyka zawodowego, 

które wiąże się z wykonywaną pracą,  

 przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – w kontrolowanych 

jednostkach były przeprowadzane okresowe pomiary i badania wytypowanych czynników 

szkodliwych dla zdrowia,  

 wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej 

 – zasady przydziału i wydawania odzieży i obuwia roboczego zostały określone  

w zarządzeniach wewnętrznych w postaci „tabeli norm”, 

 nadzoru i kontroli stanu bhp – w kontrolowanych zakładach zatrudniano na podstawie umów  

o pracę specjalistów ds. bhp, którzy posiadali stosowne kwalifikacje oraz aktualne szkolenia,  

 obiekty, pomieszczenia i stanowiska pracy – kontrole wykazały, że w zakładach 

przeprowadzane były okresowe przeglądy budynków, kanałów wentylacyjnych, instalacji 

gazowych i elektrycznych itp.  

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy wydali łącznie 18 decyzji  

na piśmie oraz 5 decyzji ustnych. Skierowano do pracodawcy 3 wystąpienia zawierające 15 wniosków. 

 

Podmioty lecznicze niepubliczne całodobowe  

 

Kontrole przeprowadzono w 3 szpitalach i w 1 zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Szpitale 

były kontrolowane w 2012 r., a ZOL w 2007 r. Łącznie, w podmiotach tych, zatrudnione były 1 332 

osoby, w tym 267 na podstawie umów cywilnoprawnych, 460 podmiotów samozatrudniających się, 605 

pracowników na podstawie umów o pracę, w tym 545 kobiet i 20 niepełnosprawnych.  

W kontrolowanych podmiotach w latach 2013 – 2014 miało miejsce 28 wypadków przy pracy, z których 

wszystkie określono jako powodujące lżejsze uszkodzenia ciała. Łączna liczba wypadków przy pracy 

związanych z zakłuciem lub skaleczeniem ww. okresie wyniosła 11.  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy dokonali ustaleń w zakresie: 

 wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp – 3 pracowników nie zostało poddanych 

instruktażowi ogólnemu, 4 pracowników instruktażowi stanowiskowemu. W ZOL 14 osób 

zatrudnionych na podstawie umów zlecenie zostało dopuszczonych do pracy bez 

zaświadczeń o odbyciu szkoleń w zakresie bhp. 

 profilaktycznych badań lekarskich – 2 osoby były przez kilka dni dopuszczane do pracy bez 

wymaganego orzeczenia. Jedna osoba w szpitalu nie posiadała orzeczenia o braku 

przeciwwskazań do wykonywanej pracy; w ZOL 14 osób zatrudnionych na podstawie umów 

zlecenie zostało dopuszczonych do pracy bez orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań 

do wykonywanej pracy, 

 dokonywania oceny ryzyka zawodowego – w jednym z kontrolowanych szpitali dokonano 

oceny ryzyka zawodowego na 11 stanowiskach pracy. W dokumentacjach tych opisy 

stanowisk pracy nie były adekwatne do stanu faktycznego. Ponadto w ZOL nie dokonano 

oceny ryzyka, która wiąże się z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych  

i wykonywaniem ręcznych prac transportowych, 

 przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia – w jednym ze szpitali 

brakowało pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych, a w 2 - pomiarów elektrycznych, 

 zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – 15 osób 

nie otrzymało odzieży i obuwia, 
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 nadzoru i kontroli stanu bhp – w 2 jednostkach pracownik służby bhp obciążany był 

dodatkowymi obowiązkami. W 1 przypadku działania związane z bhp nie były konsultowane 

ze związkami zawodowymi, pracownikami lub ich przedstawicielami; w ZOL pracodawca nie 

zorganizował służby bhp.  

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 118 decyzji, w tym 

89 decyzji na piśmie oraz 29 decyzji ustnych, z których 6 podlegało natychmiastowemu wykonaniu,  

a 2 decyzje dotyczyły wstrzymania eksploatacji maszyny szwalniczej oraz tokarki. Inspektorzy 

skierowali do pracodawcy 4 wystąpienia zawierające łącznie 40 wniosków. W związku z popełnionymi 

12 wykroczeniami, w 2 podmiotach zastosowano mandaty karne w łącznej wysokości 2 600zł.  

 

Podmioty lecznicze niepubliczne – ambulatoryjne (3 przychodnie) 

 

Przeprowadzono 3 kontrole w 3 przychodniach tj niepublicznych podmiotach leczniczych 

ambulatoryjnych. W podmiotach tych zatrudnionych było łącznie 61 osób, w tym 11 na podstawie 

umów cywilnoprawnych, 13 podmiotów samozatrudniających się, 37 pracowników na podstawie umów 

o pracę, w tym 33 kobiety i 2 pracowników niepełnosprawnych. W zakładach tych w latach  

2013 – 2014 odnotowano 1 wypadek przy pracy. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy dokonali ustaleń, które dotyczyły między innymi: 

 wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp – w 2 podmiotach nie opracowano 

programów poszczególnych rodzajów szkolenia. Spośród kontrolowanych osób 7 pracowników 

oraz 2 współwłaścicieli spółki nie posiadało aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia 

okresowego; w jednej z przychodni nie przestrzegano ustalonych terminów przeprowadzania 

szkoleń okresowych, 

 profilaktycznych badań lekarskich - 2 pracowników nie posiadało orzeczeń o braku 

przeciwwskazań do wykonywanej pracy, 

 dokonywania oceny ryzyka zawodowego – w żadnej z przychodni nie dokonano oceny ryzyka 

zawodowego zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji 

na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny,  

 przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i wyposażania 

pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej - w 2 przypadkach 

brak było kart charakterystyk dla środków jak odkażających do czyszczenia,  

 nadzoru i kontroli stanu bhp – pracodawcy w 2 podmiotach nie powierzyli nikomu zadań służby 

bhp natomiast, w 1 zakładzie zadania te powierzono specjalistce ds. bhp, która nie posiadała 

aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie bhp, 

 wypadków przy pracy – w jednym podmiocie odnotowano 2 zdarzenia zakłucia się igłą przez 

pielęgniarkę w 2011 r. i w 2012 r., jednak nie powołano z tego tytułu zespołu powypadkowego  

i nie ustalono okoliczności i przyczyn tych zdarzeń. 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy wydali 43 decyzje na piśmie  

i 9 decyzji ustnych. Ponadto inspektorzy skierowali do pracodawców 3 wystąpienia zawierające  

23 wnioski, które przyjęto do realizacji. W związku z popełnionymi 4 wykroczeniami w 1 podmiocie 

zastosowano mandat karny w wysokości 1 000zł.  

 

Wydane środki prawne i zastosowane sankcje we wszystkich kontrolowanych podmiotach  

w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 11 nakazów zawierających 198 decyzji w tym: 

 155 decyzji na piśmie, 

 43 decyzji ustnych, które zostały wykonane w trakcie kontroli,  

 8 decyzji z art.108 k.p.a, 

 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 
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 5 decyzji płacowych na kwotę 3 657,40 zł dla 17 pracowników, 

 4 polecenia ustne, które zostały wykonane w trakcie kontroli, w wyniku ich realizacji wypłacono 

dla 2 pracowników 689,85 zł, 

 15 wystąpień zawierających 187 wniosków na piśmie, w wyniku realizacji wniosków 

dotyczących świadczeń pieniężnych naliczono i wypłacono dla 19 pracowników 11 086,98 zł. 

Z uwagi na stwierdzone wykroczenia nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 6 800 zł 

za 45 wykroczeń. Udzielono 88 porad prawnych, 89 porad technicznych oraz 6 porad w zakresie 

legalności zatrudnienia.  

 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów we wszystkich kontrolowanych podmiotach  

w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy 

 

Stwierdzone nieprawidłowości, głównie w zakresie czasu pracy oraz wynagrodzeń, nie 

wynikały z trudności finansowych, lecz z niewłaściwej pracy służb kadrowo-płacowych w podmiotach. 

Niektóre uchybienia wynikały jednak z ewidentnej nieznajomości przepisów – były to m.in. braki 

wykazywania pracy w godzinach nocnych, co skutkowało nienaliczaniem z tego tytułu dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.  

Przyczynami stwierdzonych naruszeń, podobnie jak w latach ubiegłych były też względy 

ekonomiczne oraz brak wiedzy osób pełniących zadania służby bhp. Osoby te, zatrudniane  

na 1/2 etatu, ze względu na liczbę zatrudnionych na podstawie umów o pracę, były dodatkowo 

obciążane obowiązkiem przeprowadzania szkoleń stażystów, osób zatrudnianych na podstawie umów 

cywilno-prawnych i kontraktów oraz dokonywaniem samodzielnie ocen ryzyka zawodowego. 

Niepowoływanie zespołów oceny ryzyka, w skład których wchodziliby m.in. przedstawiciele 

poszczególnych grup stanowisk pracy, powoduje, że taka dokumentacja nie ma żadnego 

odzwierciedlenia w rzeczywistości. Najczęściej jest ona drukowana z internetu, bez weryfikacji, czy 

wskazane zagrożenia i ich źródła faktycznie występują w danym zakładzie. Obserwuje się również 

brak komunikacji pomiędzy pracownikiem służby bhp a pracodawcą oraz pracownikami działu kadr, 

czy działu technicznego, co także nie sprzyja rzetelnemu wykonywaniu przez niego obowiązków. 

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 uzależniona jest  

od kreatywności pracownika służby bhp, ponieważ pracodawca, zatrudniając go, nie przewiduje 

żadnego dokształcania, a jedynie wypełnianie nałożonych na niego obowiązków. Tak więc pracownik 

służby bhp może m.in. liczyć jedynie na własną spostrzegawczość podczas kontroli stanowisk pracy 

oraz informacje uzyskiwane od pracowników i osoby kierujące pracownikami. Niestety uzyskana w ten 

sposób wiedza nie jest przez nikogo weryfikowana, co powoduje, że zadania służby bhp nie zawsze  

są prawidłowo realizowane, a to z kolei skutkuje licznymi błędami przy sporządzaniu dokumentacji 

oceny ryzyka zawodowego czy programów poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Podobnie, jak w latach poprzednich, pracodawcy, aby minimalizować koszty pracy, zatrudniają 

lekarzy, pielęgniarki i inny personel medyczny na umowach cywilnoprawnych lub w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. Taka forma pracy i zatrudnienia pozwala przede wszystkim 

uniknąć odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym, głównie w zakresie 

czasu pracy. Należy podkreślić, że z roku na rok zwiększa się liczba osób zatrudnianych na umowach 

cywilnoprawnych. 

W przychodniach pracodawcy zatrudniający od kliku do 20 pracowników powierzają zadania 

służby bhp często przypadkowej osobie spoza zakładu, nie weryfikując jej kwalifikacji. 

 

Wnioski: 

 pracodawcy, podobnie jak w latach ubiegłych, mają problemy w zakresie udzielania urlopów 

wypoczynkowych 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,  
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 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, 

 pracownicy potwierdzają na kartach szkolenia fakt odbycia instruktaży stanowiskowych, jednak 

często okazuje się, że osoba podpisująca się jako szkoląca sama nie posiada szkolenia  

w zakresie bhp, a także szkolenia w zakresie metod prowadzenia takich instruktaży; w efekcie 

przy badaniu wypadków przy pracy nie uwzględnia się wszystkich okoliczności i przyczyn 

zaistniałych zdarzeń, co skutkuje brakiem właściwych środków profilaktycznych. 

 

7. Kontrole placówek handlowych  
 

A. Prawna ochrona pracy 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W 2015 r. w zakresie tematu przeprowadzono 5 kontroli w placówkach 

wielkopowierzchniowych należących do 5 sieci handlowych, w których zatrudniano 857 pracowników, 

w tym 622 kobiety, 1 pracownika młodocianego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy w zakresie prawa pracy skierowali 

łącznie 11 wniosków. Regulowano naruszenia dotyczące stosunku pracy, w tym nieprawidłowości przy 

zachowaniu terminu wydania świadectwa pracy, nieprawidłowości dotyczące czasu pracy,  

tj. zapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego, niezapewnienie innego dnia 

wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w tygodniu. 

Z zakresu prawnej ochrony, wydano jedno ostrzeżenie z tytułu wykroczenia za zaniżenie 

świadczeń ze stosunku pracy, co było podyktowane niezwłocznym wypłaceniem zaniżonego 

świadczenia. Należy stwierdzić, że mimo ujawnionych nieprawidłowości, stan przestrzegania 

przepisów w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy w kontrolowanych placówkach 

wielkopowierzchniowych jest zadowalający.  

Mając na uwadze stałe sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy  

w tym zakresie, potrzebnym wydaje się podjęcie działań legislacyjnych w zakresie obowiązku 

przechowywania przez pracodawców rozkładów czasu pracy przez okres wymagalności. Brak 

jednoznacznej podstawy prawnej do respektowania tego obowiązku wykorzystują pracodawcy podczas 

kontroli, co niewątpliwie może przekładać się na brak możliwości kontroli poprawności rozliczania 

czasu pracy i świadczeń pracowniczych. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 32 kontrole u 32 pracodawców, w tym 3 kontrole 

przeprowadzono w placówkach, w których po raz kolejny prowadzono kontrole w ramach realizacji 

tematu. Wśród pozostałych 29 kontroli, 20 prowadzono w placówkach wcześniej w ogóle 

niekontrolowanych, a pozostałe 9 placówek kontrolowano w ramach innych tematów. 

W kontrolowanych placówkach zatrudniano łącznie 409 pracowników, w tym 295 kobiet  

i 56 pracowników młodocianych oraz 10 pracowników niepełnosprawnych, 52 osoby wykonywały pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje, że w roku ubiegłym częściej naruszano 

przepisy o czasie pracy. Regulowano zagadnienia związane z nieokreśleniem w przepisach 

wewnątrzzakładowych systemów czasu pracy, nie ustalano rozkładów czasu pracy dla pracowników, 

nie prowadzono ewidencji czasu pracy i zatrudniano pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu 

w okresie rozliczeniowym. Pojawiały się nieprawidłowości w treści świadectw pracy oraz 
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nieprowadzeniu czy nieprawidłowym prowadzeniu akt osobowych. W obrębie wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy ujawniono nieprawidłowości związane z niewypłaceniem lub obniżeniem 

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za urlop czy dodatku do wynagrodzenia za pracę 

w porze nocnej.  

Z tytułu ujawnionych naruszeń prawa pracy w realizowanym temacie, inspektorzy pracy wydali 

łącznie 119 wniosków i 10 poleceń. 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców o wykonaniu środków prawnych, 

przeprowadzonych rekontroli oraz podjętych działaniach w toku kontroli, można stwierdzić, w jakim 

stopniu podmioty te zrealizowały wydane wnioski. Ogółem uzyskano potwierdzenie wykonania: 101  

na 119 wydanych wniosków i 9 poleceń, łącznie wykonanie w 84,9%. Wypłacono świadczenia  

ze stosunku pracy: wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz stosownych dodatków 

łącznie dla 7 pracowników w kwocie 1 043 zł, dodatek za pracę w porze nocnej dla 6 pracowników  

w kwocie 1 102 zł oraz ekwiwalent za urlop dla 3 pracowników w kwocie 85 zł. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli placówek handlowych inspektorzy pracy nałożyli  

5 mandatów w łącznej kwocie 5 500 zł oraz zastosowali 5 środków wychowawczych w postaci 

ostrzeżeń. Z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniono 10 wykroczeń, a z tytułu prawnej ochrony 

pracy - 16 wykroczeń. 

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje, że w dalszym ciągu zasadne jest 

prowadzenie kontroli w tej grupie pracodawców, zwłaszcza w powstających mniejszych placówkach 

handlowych. 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. Należy 

podkreślić, że w tym przypadku niezwykle istotne jest efektywne prowadzenie kontroli. Nie mniej 

istotne jest to, że sprawowanie dalszego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w ramach kolejnych 

kontroli zobowiązuje pracodawców do bieżącego podejmowania określonych działań celem 

wyeliminowania naruszeń przepisów. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W 2015 r. w zakresie tematu przeprowadzono 5 kontroli w placówkach 

wielkopowierzchniowych należących do 5 sieci handlowych, w których zatrudniano 857 pracowników, 

w tym 622 kobiety, 1 pracownika młodocianego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy wydali łącznie 49 decyzji i skierowali 2 wnioski. Regulowano naruszenia dotyczące  

m.in. niedostatecznego wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, braku zabezpieczenia 

miejsc niebezpiecznych, niezgodnego z wymaganiami oświetlenia światłem dziennym, 

nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy, braku 

instrukcji udzielania pierwszej pomocy, braku informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów  

do składowania, niewłaściwego doboru miejsca do składowania i niewłaściwego sposobu składowania 

materiałów, braku uprawnień kwalifikacyjnych, braku instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn  

i urządzeń oraz braku ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych. 

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 oraz zastosowali 2 ostrzeżenia i 1 pouczenie. 

Organizacja pracy kontrolowanych podmiotów skierowana jest głównie na osiąganie jak 

najlepszych standardów obsługi klienta i sprzedaży, co nie zawsze idzie w parze z zapewnieniem 

przestrzegania przepisów prawa pracy. Wzrastająca konkurencja zmusza do obniżania kosztów 

działalności, w tym kosztów zatrudnienia, co przekłada się na ułomności w zachowaniu niekiedy 

podstawowych standardów pracy, w tym nie tyle w zakresie zapewnienia pracownikom komfortu pracy, 

ale przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy. Naruszenia w kontrolowanych placówkach 
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handlowych wielkopowierzchniowych mają tendencję do powtarzania się, zwłaszcza w obszarze 

zapewnienia ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych i transportowych i bieżącego oznaczania  

i odnawiania oznaczeń miejsc niebezpiecznych na terenie placówek. Tym samym niepokojące  

są ujawnione naruszenia z zakresu braku zapewnienia urządzeń ochronnych, uprawnień 

kwalifikacyjnych czy składowania towarów, które mogą być związane z bezpośrednim zagrożeniem 

zdrowia i życia pracowników. Niemniej podkreślić należy, że prowadzone kontrole na bieżąco 

oddziałują na pracodawców, a co za tym idzie - mają istotny wpływ na przestrzeganie przepisów bhp. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 32 kontrole u 32 pracodawców, w tym 3 kontrole 

przeprowadzono w placówkach, w których po raz kolejny prowadzono kontrole w ramach realizacji 

tematu. Z pozostałych 29 kontroli, 20 prowadzono w placówkach wcześniej w ogóle 

niekontrolowanych, pozostałe 9 placówek kontrolowane były w ramach innych tematów. 

W kontrolowanych placówkach zatrudniano łącznie 409 pracowników, w tym 295 kobiet  

i 56 pracowników młodocianych oraz 10 pracowników niepełnosprawnych; 52 osoby wykonywały pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje na szerokie spektrum zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w obrębie których stwierdzano naruszenia. Łącznie inspektorzy pracy 

wydali 195 decyzji oraz 31 wniosków, regulujących zagadnienia odpowiednio w aspekcie: braku 

ochrony podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych, braku lub niewłaściwie przeprowadzonych 

szkoleń wstępnych i okresowych, braku badań lekarskich okresowych, oceny ryzyka zawodowego 

(braku udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnianiu w niej wszystkich 

czynników środowiska pracy), nieinformowaniu pracowników o ryzyku zawodowym, braku 

opracowanych instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń, braku zapewnienia możliwości 

odpoczynku pracowników wykonujących prace stale w pozycji stojącej, nieprawidłowości dotyczących 

magazynowania i składowania towarów (braku informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów, 

niewłaściwego doboru miejsca składowania, braku lub niewłaściwie opracowanych instrukcji 

magazynowania i składowania), nieprawidłowości w zakresie ustalania rodzajów odzieży roboczej  

na stanowiskach pracy, nieużywania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Inspektorzy 

pracy regulowali nieprawidłowości wynikające z bieżącej pracy dotyczące obiektów i pomieszczeń 

pracy (oznakowania miejsc niebezpiecznych w obiektach, utrzymania ramp dostawczych zgodnie  

z wymaganiami przepisów – oznakowania ich krawędzi, utrzymania ładu i porządku w ciągach 

komunikacyjnych) i funkcjonowania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

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: 186 decyzji na 195 wydanych – 95,38% oraz  

28 wniosków na 31 wydanych – 90,32%. Spośród wydanych decyzji 71 wykonano w wyniku decyzji 

ustnych w toku kontroli. Stopień realizacji zastosowanych środków prawnych mających doprowadzić 

do stanu zgodnego z przepisami prawa, niewątpliwie wpłynął na podniesienie komfortu, a przede 

wszystkim bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych w kontrolowanych zakładach pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli placówek handlowych inspektorzy pracy nałożyli  

5 mandatów w łącznej kwocie 5 500 zł oraz zastosowali 5 środków wychowawczych w postaci 

ostrzeżeń.  

Z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy ujawniono 10 wykroczeń, a z tytułu prawnej ochrony 

pracy - 16 wykroczeń. Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje, że w dalszym ciągu 

zasadne jest prowadzenie kontroli w tej grupie pracodawców, zwłaszcza w powstających mniejszych 

placówkach handlowych. 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. Należy 

podkreślić, że w tym przypadku niezwykle istotne jest efektywne prowadzenie kontroli. Nie mniej 

istotne jest to, że sprawowanie dalszego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy w ramach kolejnych 
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kontroli zobowiązuje pracodawców do bieżącego podejmowania określonych działań celem 

wyeliminowania naruszeń przepisów. 

 

Praca w święta 

 
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 40 kontroli  

u 40 pracodawców, zatrudniających ogółem 1 193 pracowników, w tym 872 kobiety i 37 młodocianych; 

87 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli u 5 pracodawców, tj. sieci sklepów spożywczych  

i budowlanych, zatrudniających ogółem 875 osób, w tym w ramach stosunku pracy 857 pracowników 

(622 kobiety), natomiast 18 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

W oparciu o analizę dokumentacji dotyczącej czasu pracy, w okresach około świątecznych nie 

ujawniono nieprawidłowości objętych tematem. Nie stwierdzono też naruszenia przepisów o zakazie 

pracy w święto. 

Inspektorzy udzielili łącznie 10 porad prawnych. Z informacji uzyskanych od pracodawców  

w toku kontroli wynika, że obowiązujące przepisy w zakresie zakazu pracy w święta w placówkach 

handlowych utrwaliły się w świadomości pracodawców zatrudniających pracowników w placówkach 

wielkopowierzchniowych. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 35 kontroli u 35 pracodawców, zatrudniających ogółem 414 

osób, w tym 336 w ramach stosunku pracy (250 kobiet, 36 młodocianych); 69 osób wykonywało pracę 

na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Z przeprowadzonych 35 kontroli - 9 wszczęto wskutek wniesionych skarg. Kontrole 

potwierdziły zasadność 5 skarg, w tym dotyczących zakazu pracy w święta i pozostałych zagadnień 

czasu pracy. Ustalenia potwierdziły zasadność skarg dotyczących naruszenia odpoczynku dobowego  

i tygodniowego oraz powtórnej pracy w tej samej dobie pracowniczej. Dobór pozostałych zakładów  

do kontroli nastąpił w oparciu o sygnały medialne i rozpoznanie własne inspektorów pracy. 28 kontroli 

przeprowadzono doraźnie w święta, pozostałe 7 kontroli prowadzono w oparciu o dokumentację czasu 

pracy. Kontrole przeprowadzone w dni świąteczne potwierdziły naruszenie zakazu pracy w święta  

w 11 podmiotach (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 3 przypadkach w ramach 

umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą. 

Ogółem inspektorzy pracy wydali w zakresie tematu 15 wystąpień zawierających 24 wnioski  

i 1 polecenie, które dotyczyły: zatrudniania pracowników w święto, powtórnego zatrudnienia w tej 

samej dobie pracowniczej oraz zatrudniania pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 

dobowym i tygodniowym. 

W 10 przypadkach inspektorzy pracy nałożyli mandaty karne w łącznej wysokości 14 400 zł,  

w 1 przypadku zastosowano środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia, a w 1 przypadku inspektor 

wystąpił z wnioskiem do sądu o ukaranie (zasądzono kwotę grzywny 3 000 zł, przy czym zarzuty 

dotyczyły również nieopłacenia składek na Fundusz Pracy). 
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8. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych  
 

Realizując zadanie w 2015 r., dokonano oceny przestrzegania przepisów o urlopach 

wypoczynkowych w 45 podmiotach.  

 

Kontrolą objęto:  

 zakłady małe (do 9 zatrudnionych) - 5 podmiotów, w których łącznie zatrudnionych było  

26 pracowników, w tym 3 kobiety, 

 zakłady średnie (od 10 do 49 zatrudnionych) - 21 podmiotów, w których łącznie zatrudnionych 

było 483 pracowników, w tym 236 kobiet i 20 młodocianych, 

 zakłady duże (od 50 do 249 zatrudnionych) - 18 podmiotów, w których łącznie zatrudnionych 

było 2 195 pracowników, w tym 1 128 kobiet i 22 młodocianych, 

 zakłady wielkie (od 250 zatrudnionych) - 2 podmioty, w których łącznie zatrudniano 6 463 

pracowników, w tym 5 096 kobiet. 

 

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało łącznie 9 120 osób, w tym 8 656 pracowników, 

6 276 kobiet i 42 pracowników młodocianych. 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych przeprowadzono w branżach: 

 rolnictwo, leśnictwo – 2 kontrole (238 pracowników, w tym 143 kobiety), 

 przetwórstwo przemysłowe – 10 kontroli (914 pracowników, w tym 414 kobiet), 

 dostawa wody – 1 kontrola (6 pracowników, w tym 2 kobiety), 

 budownictwo – 4 kontrole (273 pracowników, w tym 21 kobiet), 

 handel i naprawy – 9 kontroli (6 330 pracowników, w tym 5 231 kobiet), 

 transport i gospodarka magazynowa – 1 kontrola (209 pracowników, w tym 27 kobiet), 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 1 kontrola (46 pracowników, w tym 30 kobiet), 

 finanse i ubezpieczenia – 1 kontrola (16 pracowników, w tym 12 kobiet), 

 usługi administrowania – 2 kontrole (17 pracowników, w tym 3 kobiety), 

 administracja publiczna i obrona narodowa – 9 kontroli (577 pracowników, w tym 315 kobiet), 

 edukacja – 2 kontrole (156 pracowników, w tym 134 kobiety), 

 opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 5 kontroli (138 pracowników, w tym 121 kobiet), 

 kultura, rozrywka i rekreacja – 1 kontrola (14 pracowników, w tym 10 kobiet). 

 

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole m.in. w 11 jednostkach samorządowych  

i prowadzonych przez samorządy, w 2 jednostkach wojskowych, w 1 banku, w 3 podmiotach 

udzielających świadczeń zdrowotnych i w 2 podmiotach handlowych. 

 kontrolujący stwierdzili nieprawidłowości w zakresie ustalania planu urlopów i udzielania 

urlopów niezgodnie z planem w 9 zakładach pracy na 26 podmiotów, w których były 

sporządzane plany urlopów. W 3 przypadkach nieprawidłowości dotyczyły udzielania urlopów 

niezgodnie z planem, planowania wykorzystania tylko części należnego urlopu, 

niesporządzania planu urlopów pomimo zapisów w regulaminie pracy, 

 w 2 kontrolowanych podmiotach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 

ustalania wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego w stosunku do 3 pracowników  

na 26 kontrolowanych,  

 inspektorzy stwierdzili u 2 pracodawców nieprawidłowości w zakresie ustalenia wymiaru 

kolejnego urlopu wypoczynkowego dla 2 pracowników, polegające na zaniżeniu wymiaru 

urlopu. Nieprawidłowości wynikały z zaniżenia wymiaru urlopu w związku z nieuwzględnieniem 

dokumentów potwierdzających staż pracy pracownika, dostarczonych w późniejszym okresie. 

 w 2 kontrolowanych zakładach stwierdzono zaliczkowe udzielanie urlopu i obniżanie wymiaru 

urlopu w następnym roku kalendarzowym, 

 kontrolujący stwierdzili u 41 pracodawców (tj. w 89% kontrolowanych podmiotów) 

nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym,  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

162 | S t r o n a  

 

w którym pracownik nabył do niego prawo. Uchybienia w tym zakresie stwierdzono wobec 709 

pracowników (na 1 004 skontrolowanych). Łączna liczba niewykorzystanego urlopu wyniosła 

11 064 dni. W 22 zakładach pracy stwierdzono nieudzielenie zaległych urlopów za 2014 r. oraz 

za lata wcześniejsze, do końca września 2015 r. Niedopełnienie tego obowiązku stwierdzono 

w stosunku do 168 pracowników w łącznej liczbie 2 659 dni, 

 w 25 zakładach (tj. w 54% skontrolowanych jednostek) stwierdzono przypadki udzielania 

pracownikom urlopu w częściach, z których żadna nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych 

dni wypoczynku. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 181 pracowników (na 973 

skontrolowanych).  

 

Efekty przeprowadzonych kontroli 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców  

41 wystąpień zawierających 104 wnioski dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Pracodawcy poinformowali o realizacji  

32 wystąpień zawierających 81 wniosków (według stanu na dzień 14.01.2016 r.). 

W związku z nieudzieleniem zaległego urlopu wypoczynkowego inspektorzy pracy nałożyli  

2 mandaty karne w łącznej kwocie 2 000 zł. W stosunku do 3 osób odpowiedzialnych za nieudzielenie 

zaległego urlopu do końca września, skierowano wnioski o ukaranie, 2 pracodawców zostało 

ukaranych grzywnami w łącznej kwocie 8 000 zł, wobec 1 pracodawcy nie zapadło jeszcze orzeczenie. 

Wobec 3 osób odpowiedzialnych za nieudzielenie urlopów zastosowano środek wychowawczy. 

 

Wnioski 

 

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, 

nieudzielanie urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo oraz 

nieudzielanie urlopu zaległego do końca września następnego roku kalendarzowego. Należy 

zauważyć, że w porównaniu z rokiem poprzednim znacząco wzrósł odsetek zakładów, w których urlopy 

nie były wykorzystywane na bieżąco oraz zakładów, w których nie udzielono zaległych urlopów  

w terminie określonym w przepisach.  

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 przypadkach pracodawcy nie potrafili 

wyjaśnić przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości.  

Pomimo zmiany od 2012 r. przepisu art. 168 k.p. 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 2015 r., w tym nieudzielenia urlopu za 2013  

i 2014 r., a nawet lata wcześniejsze.  

Odnosząc powyższe dane do wyników kontroli z roku 2014 r., należy stwierdzić,  

że wprowadzone zmiany, mające w założeniu ułatwić prowadzenie działalności pracodawcom, nie 

wpłynęły na poprawę stanu praworządności i nie zmniejszyły skali stwierdzanych w czasie kontroli 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. 

Ocena pozostałych efektów wydanych środków jest utrudniona, ponieważ np. w przypadku 

udzielenia zaległego urlopu, pracodawcy w części przypadków informowali, iż nie jest możliwa 

natychmiastowa realizacja tego wniosku – z powodu braku pracowników. W przypadku większości 

wniosków, w tym dotyczących przestrzegania przepisów o ustalaniu planu urlopów, udzielaniu urlopów 

i ich dzieleniu, są to wnioski na przyszłość. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

163 | S t r o n a  

 

Oceniając wyniki kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych, 

należy stwierdzić powtarzalność nieprawidłowości, ponieważ od lat inspektorzy wskazują  

na nieprzestrzeganie przepisów o udzielaniu urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik 

nabył do niego prawo oraz na nieprawidłowości w zakresie dzielenia urlopów. Stwierdzone uchybienia 

miały miejsce zarówno w zakładach małych, jak i u dużych pracodawców dysponujących 

wykwalifikowaną kadrą, a także w zakładach sektora prywatnego i sektora publicznego. Można zatem 

wnioskować, że problemy związane z przestrzeganiem przepisów o urlopach wypoczynkowych 

dotyczą w równej mierze wszystkich pracodawców.  

Analiza dokumentacji pokontrolnej wskazuje, iż przepisy dotyczące udzielania urlopów 

wypoczynkowych i ich dzielenia są notorycznie naruszane, przy czym sami pracownicy w części 

przypadków są zainteresowani innym sposobem wykorzystania urlopu. Jak wynika z informacji 

udzielonych przez pracodawców, część pracowników, zwłaszcza młodszych, woli korzystać częściej  

z krótszych, przeważnie tygodniowych urlopów. Dłuższym wypoczynkiem zainteresowani  

są pracownicy będący rodzicami dzieci w wieku szkolnym i w tym wypadku chcą oni korzystać z urlopu 

w okresie wakacji, zwłaszcza letnich. 

Niepokojącym zjawiskiem są powtarzające się przypadki nieudzielania zaległych urlopów 

wypoczynkowych w jednostkach samorządowych, co wynika z kontroli przeprowadzonych w latach 

2013, 2014 i 2015. Z wyjaśnień składanych przez pracodawców odnośnie do nieudzielenia urlopów  

w określonym terminie wynika, że są to skutki nieprzestrzegania przepisów o urlopach przez 

poprzednich burmistrzów, wójtów lub prezydentów przez kilka lat, co po objęciu urzędu przez nowych 

pracodawców powoduje niemożność udzielenia zaległych urlopów. Ponadto według tłumaczeń 

pracodawców, zaległości w udzielaniu urlopów dotyczą pracowników przede wszystkim tych komórek 

organizacyjnych, gdzie są wydawane decyzje oraz komórek finansowych. Jako przyczyny 

nieudzielenia zaległych urlopów wskazywane są również braki kadrowe, uniemożliwiające 

zastępowanie nieobecnych pracowników. 

Z powyższych ustaleń można wysnuć wniosek, że pracodawcy uważają naruszenia przepisów 

o urlopach wypoczynkowych za stosunkowo mało istotne, ponieważ skala stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczących nieudzielania urlopu sugeruje, że przepisy w tym zakresie  

są praktycznie martwe. Podobna sytuacja dotyczy przepisu o dzieleniu urlopu na części. Ponieważ  

w tym przypadku naruszenie przepisu nie jest zagrożone żadną sankcją, inspektor pracy nie  

ma możliwości zastosowania innych środków prawnych poza wystąpieniem. Niestety w tej sytuacji jest 

ono nieskuteczne. Pracodawcy w informacji o realizacji wystąpienia zobowiązują się do przestrzegania 

przepisów w tym zakresie, a następne kontrole nadal ujawniają podobne nieprawidłowości. Oznacza 

to, iż przepis art. 162 kodeksu pracy w praktyce jest ignorowany przez pracodawców i z powodu braku 

sankcji - jest nieegzekwowalny. 

 

9. Kontrole realizacji zasad ochrony pracy w związku  

z macierzyństwem i rodzicielstwem 

 
Celem kontroli prowadzonych w 2015 r. była ocena przestrzegania przez pracodawców 

przepisów prawa pracy związanych z rodzicielstwem. Kontrole przeprowadzono w 33 podmiotach 

gospodarczych, na rzecz których prace świadczyły 2 722 osoby, w tym na podstawie umowy o pracę 

2 452 osoby, 271 w ramach umów cywilnoprawnych. Wśród pracowników 1 722 to kobiety, 184  

to osoby niepełnosprawne, 74 stanowili cudzoziemcy, zaś 17 - pracownicy młodociani. Wśród 

skontrolowanych przedsiębiorców 2 miało charakter wielkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej 

250 pracowników, 13 pracodawców dużych (zatrudniających od 50 – 249 pracowników),  

14 pracodawców średnich (skala zatrudnienia od 10 - 49 pracowników) oraz 4 pracodawców 

zatrudniających do 9 pracowników – czyli pracodawców małych. 

Z ogólnej liczby 33 pracodawców objętych kontrolami inspektorów pracy w zakresie 

przestrzegania uprawnień związanych z rodzicielstwem, największy odsetek stanowili pracodawcy 

branży handel i naprawy – 12 podmiotów, administracja publiczna i obrona narodowa – 6 podmiotów, 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 4 podmioty, przetwórstwo przemysłowe – 3 podmioty, edukacja 
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– 2 podmioty, informacja i komunikacja – 2 podmioty i po 2 pracodawców z branż: administracja 

publiczna i obrona narodowa oraz kultura, rozrywka i rekreacja. Najmniej liczna grupa podmiotów 

kontrolowanych to przedstawiciele branż: budownictwo, obsługa rynku nieruchomości, kultura rozrywka 

i rekreacja oraz pozostała działalność usługowa - po 1 kontroli. 

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 handel i naprawy – 4 pracodawców. 

Nieprawidłowości ujawnione w toku czynności kontrolnych dotyczyły m.in. nieprawidłowości  

w zakresie nieodbierania od uprawnionych pracowników stosownych oświadczeń o zamiarze 

korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz braku lub nieprawidłowego ustalenia 

wykazu prac wzbronionych kobietom. 

W 2015 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 

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. Do uprawnień tych należą: 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 lub 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 co najistotniejsze - w obszarze ochrony pracowników korzystających z ochrony 

rodzicielskiej, brak jest jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z naliczaniem i wypłatą świadczeń 

pieniężnych związanych z ciążą i macierzyństwem; podobnie jak zatrudnianie kobiet przy pracach 

wzbronionych lub szczególnie uciążliwych. 

 

Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Czego problem dotyczył 

Liczba pracodawców, 

u których stwierdzono 

nieprawidłowości 

Liczba pracowników, 

których 

nieprawidłowości 

dotyczyły 

1. 
Brak lub niewłaściwy wykaz prac 

wzbronionych kobietom 
6 133 

2. 

Nieodebranie od pracowników 

oświadczenia o zamiarze 

korzystania z uprawnień związanych 

z rodzicielstwem 

7 189 

 

 

Ujawnione w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości odnosiły się do pracodawców 

branży: handel i naprawy – 4 pracodawców, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz edukacja  

– 2 pracodawców, administracja publiczna i obrona narodowa oraz obsługa rynku nieruchomości  

– po 1 pracodawcy. 

Spośród zakładów, w których ujawniano nieprawidłowości, 7 miało charakter średnich 

pracodawców (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), 5 dużych pracodawców (zatrudniających  

od 50 do 249 pracowników), natomiast nie stwierdzono naruszeń u pracodawców małych (zatrudnienie 

na poziomie do 9 pracowników) oraz wielkich (zatrudnienie powyżej 250 pracowników). 
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W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy nie wpłynęła żadna skarga  

od pracowników oraz innych osób, które podniosły problem nieprzestrzegania przez pracodawcę 

przepisów o rodzicielstwie.  

 

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  

są z brakiem pewnych dokumentów, np. wniosków o udzielenie dodatkowych urlopów macierzyńskich, 

rodzicielskich czy też wychowawczych. Odebranie od uprawnionych pracowników stosownych 

oświadczeń o możliwości korzystania z uprawień poprzez rodzicielskich, w żaden sposób nie rzutuje 

na prawa pracownicze wynikające z Działu Ósmego Kodeksu pracy. 

Braki wykazu prac wzbronionych kobietom wiążą 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  

12 wystąpień zawierających 13 wniosków oraz 3 polecenia. Skierowane środki prawne dotyczyły 

ogółem 308 pracowników. Spośród skierowanych wniosków zrealizowanych zostało 11. 

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. 

 

Wnioski 

 

W 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 33 kontrole 

związane z ochroną rodzicielstwa. Wśród tych kontroli żadna nie była podyktowana skargą 

pracownika. Wybór zakładów do kontroli był wynikiem realizowania tematu z harmonogramu 

działalności Państwowej Inspekcji Pracy – „Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych  

z rodzicielstwem”. Skala ujawnionych nieprawidłowości w toku czynności kontrolnych w porównaniu  

z latami ubiegłymi uległa pewnej modyfikacji. Ciężar uchybień przesunął się na braki formalno-prawne 

w dokumentacji pracowniczej. W ogóle nie ujawniano przypadków zatrudniania kobiet przy pracach 

wzbronionych, niewypłacenia lub zaniżenia świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem czy też 

naruszania trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży i pracowników w czasie urlopu macierzyńskiego 

(dodatkowego macierzyńskiego) oraz rodzicielskiego.  

 

10. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących 

zatrudniania młodocianych 

 
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2015 r. przeprowadzili 

łącznie 68 kontroli w 67 podmiotach, w tym 66 kontroli w 65 podmiotach zatrudniających młodocianych 

w celu przygotowania zawodowego i 2 kontrole w 2 podmiotach zatrudniających młodocianych  

w innym celu niż przygotowanie zawodowe. 

Pracodawcy zatrudniali ogółem 2 114 pracowników, w tym 286 pracowników młodocianych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 41 decyzji, w tym 32 decyzje pisemne  

i 9 ustnych. Łącznie wydano 21 nakazów. Uzyskano informacje o realizacji 35 decyzji. Spośród 
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wydanych decyzji, 31 podlegało natychmiastowemu wykonaniu, z czego 6 decyzjom nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. Skierowano również 57 wystąpień 

zawierających ogółem 220 wniosków. Wnioski dotyczyły łącznie 1 527 pracowników. Uzyskano 

informacje o wykonaniu 38 wystąpień obejmujących ogółem 147 wniosków. Skierowano też  

14 poleceń, z czego wszystkie zostały wykonane w trakcie kontroli. Ogółem nałożono 4 mandaty 

obejmujące 5 wykroczeń. Suma nałożonych mandatów wyniosła 4 600 zł. Zastosowano 6 środków 

wychowawczych, obejmujących 13 wykroczeń. 

Większość kontroli, tj. 67 przeprowadzono w sektorze prywatnym, a 1 kontrolę w sektorze 

publicznym. Najwięcej kontroli przeprowadzono u małych pracodawców. Przeprowadzono 29 kontroli  

u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników i 27 kontroli u pracodawców w przedziale  

od 10 do 49 zatrudnionych. Najwięcej, bo 21 kontroli, przeprowadzono w branży przetwórstwo,  

19 kontroli – w branży handlowej i naprawczej, zakwaterowanie i usługi – 7 kontroli, budownictwo  

– 6 kontroli, edukacja i administracja – po 1 kontroli, pozostała działalność usługowa – 10 kontroli.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że rozmiar najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczył sfery związanej ogólnie z organizacją i przygotowaniem do pracy. Nieinformowanie 

przedstawicieli ustawowych o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

podobnie jak brak wykazu prac wzbronionych i dozwolonych, to ważne problemy związane  

z organizacją przygotowania zawodowego młodocianych. Podstawnymi przyczynami stwierdzonych 

nieprawidłowości w tym zakresie jest głównie brak dostatecznej wiedzy po stronie pracodawców. 

Nieprowadzenie ewidencji młodocianych, brak programów kształcenia zawodowego oraz pozostałe 

ujawnione nieprawidłowości wynikają z niedołożenia należytej staranności w wypełnianiu obowiązków 

wobec młodocianych. Pracodawcy najczęściej tłumaczyli to znaczną ilością i skomplikowaniem 

obowiązków nakładanych na nich przez normy prawne. 

Przeprowadzone kontrole wskazują na konieczność dalszego prowadzenia kontroli  

u pracodawców zatrudniających młodocianych. Kontrole wykazały brak dostatecznej wiedzy 

pracodawców o przepisach dotyczących zatrudniania młodocianych, a także lekceważenie  

w wypełnianiu podstawowych obowiązków wobec zatrudnianych młodocianych. 
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11. Kontrole legalności zatrudnienia  
 

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

 

Liczba kontroli w okresie obejmującym lata 2013-2015 w stosunku do przedsiębiorstw, 

w każdej z grup podziału ze względu na wielkość zatrudnienia, kształtowała się na podobnym 

poziomie. Natomiast w poszczególnych działach gospodarki w odniesieniu do lat ubiegłych 

kształtowała się następująco: w handlu i naprawach oraz w budownictwie odnotowano spadek liczby 

kontroli; w przetwórstwie przemysłowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej liczba kontroli 

utrzymywała się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych; w działach zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne oraz rolnictwie i leśnictwie zanotowano wzrost liczby kontroli. Spowodowane to było  

w dużej mierze wzrostem napływających skarg i wniosków. 
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Stwierdzone nieprawidłowości 

 

Ujawnione naruszenia przepisów dotyczyły w szczególności badanych zagadnień z zakresu: 

 potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę  

 zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego 

 zawiadomień PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

pozarolniczej działalności  

 opłacania składek na Fundusz Pracy 
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71 

44 

75 
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554 

445 

359 

97 
34 

78 
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W ujęciu tabelarycznym przedstawiono efekty kontrolne w latach 2013-2015 z uwzględnieniem 

analizowanych parametrów:  

 

Lp. Opis Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 

1 
Ogólna liczba przeprowadzonych 
kontroli 

4 890 4 470 4 343 

1a 
Liczba kontroli legalności 
zatrudnienia 

1 889 1 582 1 592 

1b 
Procentowy udział kontroli 
legalności zatrudnienia w stosunku 
do ogólnej liczby kontroli ( Lp. 1a/1) 

39% 35% 37% 

2 

Liczba zawartych umów o pracę w 
wyniku działań kontrolnych 

 
192 121 186 

2a 
Liczba ujawnionych przypadków 
nielegalnego zatrudnienia  

265 439 274 

2b 
 Efekty wyrażone w procentach 
(Lp2a/2) 

72% 27% 68% 

3 
 Liczba zgłoszonych do 
ubezpieczenia społecznego osób w 
wyniku działań kontrolnych 

688
 

256
 

643
 

3a 
Liczba ujawnionych przypadków 
niezgłoszenia osób do 
ubezpieczenia społecznego 

795 879 897 

3b 
Efekty wyrażone w procentach  

( Lp3a/3) 
86% 29% 72% 

4 

Przypadki niepowiadomienia PUP 
przez bezrobotnego o podjęciu 
zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowe 

106 151 136 

4a 
Liczba badanych bezrobotnych 
ogółem 

741 765 1 263 

4b 
Ujawnione przypadki w procentach 
(Lp4a/4) 

14% 20% 11% 

5 
Opłacanie składek na Fundusz 
Pracy – ujawnione braki 

 

537 137 zł 

 

 

196 139 zł 

 

 
275 540 zł 

 

5a 
Opłacanie składek na Fundusz 
Pracy – opłacone w wyniku kontroli 

150 306 179 138 zł 124 110 zł 

5b 
Efektywność odprowadzonych 
składek w procentach (Lp5a/5) 

28% 91% 45% 

 

Z analizy przedstawionych parametrów wynika, że: 

 liczba kontroli realizowanych w zakresie legalności zatrudnienia w 2015 r. w stosunku  

do poprzednich lat jest porównywalna; podkreślić należy że obniżony został limit kontroli  

w 2014 i 2015 r. Udział kontroli, w których realizowane są zagadnienia legalnego zatrudnienia 

stanowi niezmiennie około 40% w każdym z badanych lat, 

 liczba ujawnionych przypadków niezgłaszania osób do ubezpieczenia społecznego kształtuje 

się podobnie na przestrzeni analizowanych lat. W 2015 r. odnotowano nieznaczny wzrost. 

Działania kontrolne inspektorów pracy w 2015 r. sprawiły, że poprawiła się skuteczność 

realizacji środków prawny wystosowanych do pracodawców, 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

170 | S t r o n a  

 

 w 2015 r. nieznacznie spadła liczba ujawnionych przypadków podjęcia przez bezrobotnych 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego 

powiatowego urzędu pracy,  

 w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy w latach 2014-2015 skala zjawiska jest 

porównywalna, natomiast spadła w stosunku do roku 2013 r. 

 

Do najistotniejszych uchybień w zakresie legalności zatrudnienia zaliczyć należy, podobnie jak  

w latach ubiegłych: 

 brak zgłoszeń lub nieterminowe 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. 

 

W 2015 r. nie wystąpiły przypadki nielegalnego powierzania pracy zarobkowej osobom 

niepełnoletnim . 

 

Przykłady naruszeń przepisów prawa 

 

 

Rutynową kontrolę w zakładzie przetwórstwa chemicznego, na terenie powiatu 

inowrocławskiego podjął inspektor pracy gdyż zakład nie był wcześniej kontrolowany.  

W trakcie czynności kontrolnych ujawniono dopuszczanie do pracy 6 pracowników, bez potwierdzenia 

umowy o pracę na piśmie. Na polecenie inspektora pracy pracodawca potwierdził pracownikom umowy 

o pracę na piśmie, zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego. Oględziny i kontrola stanowisk pracy 

wykazała szereg naruszeń z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, między innymi stwierdzono: 

eksploatację maszyn bez osłon części roboczych, dopuszczanie pracowników do pracy bez 

ochronników słuchu, nieprawidłowości dotyczące zaplecza higienicznosanitarnego. Szesnastoosobowa 

załoga nie posiadała aktualnych badań lekarskich, szkoleń bhp. W związku z ujawnionymi 

naruszeniami prawa, wydano wobec pracodawcy 26 decyzji administracyjnych w tym 2 decyzje 

wstrzymujące eksploatację maszyn i urządzeń, 1 decyzję wstrzymującą pracę pracowników. 

Pracodawca został ukarany mandatem kredytowanym w wysokości 2 000 zł.  

Kontrolę w placówce gastronomicznej, na terenie powiatu inowrocławskiego podjęto w związku 

ze skargą osoby anonimowej, która podała, że właściciel zatrudnia personel bez potwierdzenia umów 

o pracę na piśmie. Zebrany materiał dowodowy w sprawie potwierdził zarzuty. Ujawniono 

dopuszczanie do pracy 4 pracowników, bez potwierdzenia umowy o pracę na piśmie. Na polecenie 

inspektora pracy pracodawca potwierdził pracownikom umowy o pracę, zgłosił ich do ubezpieczenia 

społecznego. W trakcie kontroli, po decyzji ustnej inspektora pracy pracownicy zostali poddani 

badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym 

stanowisku pracy, zostali przeszkoleni w dziedzinie bhp. W wyniku kontroli wydano środki prawne 

przewidziane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawcę ukarano mandatem 1 300 zł. 

 

Skierowane do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

W 2015 r. inspektorzy pracy skierowali 6 zawiadomień do organów ścigania, w szczególności 

dotyczących złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych wynikających ze stosunku 

pracy lub ubezpieczenia społecznego oraz naruszania przepisów prawa o ubezpieczeniach 

społecznych poprzez niezgłoszenie wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych 

mających wpływ na prawo do świadczeń i ich wysokości. (art. 218 § 1 i art. 219 k.k.). 

W 2015 r. nie ujawniono przypadków nasuwających podejrzenie występowania znamion pracy 

przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a k.k. w związku z art. 115 § 22 k.k.). 
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Przyczyny nieprawidłowości występujących w toku kontroli legalności zatrudnienia: 

 

Głównymi przyczynami nieprawidłowości są, podobnie jak w latach ubiegłych: 

 nieuregulowanie 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 o niskich kwalifikacjach, powoduje  

że przedsiębiorcy celowo zatrudniają nielegalnie, chcą „sprawdzić pracownika”, a ich zdaniem, 

kodeksowe umowy na okres próbny, nie spełniają swojej roli, gdyż wyżej wymienione koszty 

trzeba i tak 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 przez 

sądem rodzinnym w sprawach alimentacyjnych (coraz częściej wpływają do OIP skargi  

od byłych małżonków, lub małoletnich dzieci, w sprawie niedopełnienia obowiązków 

alimentacyjnych), 

 niezaewidencjonowane dochody, pozwalają na przyznawanie zasiłków, z MOPS, GOPS 

(dodatki mieszkaniowe itp.). 

 

Efekty działań kontrolnych 

 

Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 

1 Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej 

z pracownikiem umowy o pracę
  186 X 

2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  643 X 

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1 688 124 110 zł 

 

Współpraca z urzędami pracy, samorządem terytorialnym, ZUS-em, policją, organami 

skarbowymi, służbą celną. 

 

Współpraca z urzędami pracy, samorządem terytorialnym, ZUS-em, policją 

 

W 2015 r. inspektorzy pracy na bieżąco współpracowali z urzędami pracy, samorządem 

terytorialnym, ZUS-em, policją. Współpraca polegała na rozpatrywaniu skarg i wniosków 

przekazywanych przez w/w urzędy a także na zawiadamianiu o wynikach przeprowadzonych kontroli 

oraz podejrzeniu naruszenia przepisów prawa pozostających w gestii tych urzędów. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych informuje organy PIP o wszczęciu kontroli na wniosek inspektora pracy.  

Powiatowe Urzędy Pracy niezwłocznie odpowiadały na wnioski o udostepnieniu danych  

ze zbioru danych osobowych. W każdej chwili inspektorzy pracy, przy kontrolach gdzie występuje 

zagrożenie ich życia lub zdrowia mogą liczyć na pomoc ze strony policji. Bez zastrzeżeń przebiegała 

współpraca z samorządem województwa, w którego kompetencji jest nadzór i rejestracja agencji 

zatrudnienia.  

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

172 | S t r o n a  

 

Współpraca z organami skarbowymi 

 

Współpraca z organami skarbowymi – urzędami skarbowymi, urzędami kontroli skarbowej, 

ograniczała się do przekazywania przez te urzędy skarg zgodnie z właściwością rzeczową naszego 

urzędu. W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy urzędy skarbowe przekazały  

do rozpatrzenia 48 skarg i wniosków. 

Organy skarbowe w odpowiedzi na pisma kierowane przez inspektorów pracy informowały,  

że otrzymany materiał zostanie wykorzystany w ramach bieżącej pracy. Natomiast informacje  

o wynikach z przeprowadzonych czynności objęte są tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami działu 

VII ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Cytowany jest przepis art. 293 ww. ustawy – 

Ordynacja podatkowa stanowi, iż indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach 

składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Tajemnicą  

tą objęte są również dane zawarte w aktach dokumentujących czynności sprawdzające, kontrolę 

podatkową oraz postępowanie podatkowe, a także aktach postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe lub wykroczenia skarbowe.  

 

Współpraca z organami celnymi 

 

W bieżącej działalności kontrolnej inspektorów pracy współpraca z organami celnymi 

występowała sporadycznie. W 2015 r. na wniosek organu celnego przeprowadzono jedną kontrolę. 

Służba celna przekazała zgodnie z właściwością rzeczową informacje powzięte w trakcie 

prowadzonych przez siebie czynności kontrolnych dotyczących legalności zatrudnienia. Kontrola 

przeprowadzona przez inspektora pracy potwierdziła ustalenia dokonane przez służbę celną.  

W jednym przypadku inspektor pracy powiadomił urząd celny o możliwości naruszenia przepisów 

dotyczących gier losowych (automaty do gry).  

 

Szkolenia, seminaria, warsztaty, inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

z udziałem inspektorów pracy i pracowników OIP  

 

W 2015 r. inspektorzy pracy uczestniczyli w szkoleniach w OS PIP we Wrocławiu:  

 marzec 2015 r. – Kontrola legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, 

najnowsze regulacje prawne, 

 kwiecień 2015 r. – Współpraca organów państwa w zakresie legalności zatrudnienia, 

 listopad 2015 r. – Seminarium eksperckie z udziałem pracowników służb inspekcji pracy 

z Polski i Holandii nt. kontroli legalności zatrudnienia oraz delegowania pracowników, 

 styczeń 2015 r. - Seminarium: „Bezpieczna praca za granicą – blaski i cienie emigracji 

zarobkowej”, 

 kwiecień 2015 r. - Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, 

 maj 2015 r. - Inspektorzy pracy z Sekcji legalności zatrudnienia uczestniczyli w szkoleniu dla 

Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

 kwiecień, maj 2015 r. - Inspektorzy pracy uczestniczyli w cyklicznych szkoleniach 

organizowanym przez Straż Graniczną, w których poza inspektorami pracy uczestniczyli 

funkcjonariusze policji. 

Podsumowanie i wnioski. 

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że zakres negatywnych zjawisk dotyczących 

nielegalnego zatrudnienia jest niezmienny od początku transformacji na rynku pracy. 

Ze skarg i wniosków o podjęcie kontroli wynika, że pracobiorcy zgłaszają roszczenia, 

dotyczące braku umowy na piśmie, dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca zakończył współpracę  

ze skarżącym lub zalega z wypłatą wynagrodzenia. Materiał dowodowy zebrany w takiej sprawie, nie 

pozwala na jednoznaczne przyjęcie, że faktycznie praca była wykonywana, na podstawie jakiej umowy 

i w jakiej wysokości należało wypłacić wynagrodzenie. Przedsiębiorcy w trakcie czynności 
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wyjaśniających kwestionują, że kiedykolwiek zatrudniali daną osobę lub co najwyżej przyznają,  

że strony łączyła ustna umowa o dzieło. Z uwagi na spór między stronami i niedostateczny materiał 

dowodowy inspektorom pozostaje pouczyć skarżących o możliwości złożenia pozwu do sądu pracy 

oraz sporządzić pismo procesowe.  

Inspektorzy pracy 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 przyszłości taki pracownik praktycznie nie może liczyć na  godziwe świadczenie emerytalne. 

Proceder ten w dużej mierze uszczupla obecny Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 

W roku sprawozdawczym wystąpiły znaczne problemy w zakresie przeprowadzania czynności 

kontrolnych w obszarze legalności zatrudnienia. Niejednokrotnie osoby skarżące nie znają osoby, dla 

której świadczyły pracę. Inspektor pracy udający się w miejsce wskazane zastaje mieszkanie 

prywatne, a czasami niezabudowaną działkę.  

Zauważyć można precedens, że „przedsiębiorcy” wykonują swoje usługi wraz z pomocnikami 

bez rejestracji działalności gospodarczej. Inspektor pracy kontrolując taką osobę zgodnie  

z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy powinien odstąpić  

od przeprowadzenia czynności kontrolnych. W takich przypadkach inspektorzy pracy zawiadamiają 

Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia polegającego na nielegalnie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

W ocenie inspektorów pracy, należałoby podjąć prace legislacyjne, nad modyfikacją  

art. 281 pkt. 1 k.p. W obecnym kształcie penalizowane jest zachowanie pracodawcy lub osoby 

działającej w jego imieniu, gdy nie potwierdzono pracownikowi na piśmie umowy o pracę w pierwszym 

dniu jej świadczenia. Ze stanów faktycznych ustalonych w trakcie kontroli, a przede wszystkim 

wyjaśnień pracodawców wynika, że wolą stron było zawarcie ustnej umowy zlecenie lub o dzieło. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, na pracodawcy nie ciąży obowiązek 

zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie. Strony zgodnie z przepisami k.c. mogą dowolnie 

kształtować warunki takiej umowy. Rozważania te prowadzą do wskazania, że istnieje konieczność 

podjęcia działań i prac legislacyjnych, aby wszelkie umowy, które wiążą się z podległością służbową,  

z relacjami pracownik-pracobiorca – pracodawca było obwarowane obowiązkiem ich pisemnej formy. 

Należy rozważyć zmianę terminu, w jakim przedsiębiorca będzie miał obowiązek zgłosić 

pracownika czy zleceniobiorcę do ubezpieczenia społecznego. Obecny stan, który pozwala  

na dokonanie tej czynności w ciągu 7 dni istotnie utrudnia prowadzenie kontroli w zakresie legalności 

zatrudnienia. Zmiana zapisu art. 36 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zobowiązująca 

przedsiębiorcę do zgłoszenia osoby, której chce powierzyć pracę przed dopuszczeniem  

do wykonywania pracy, spowodowałaby zmniejszenie ilości osób nielegalnie zatrudnionych.  

Istotną barierą w sprawowaniu przez PIP nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dot. legalności 

zatrudnienia jest przepis art. 29 § 2 k.p., który umożliwia pracodawcy zawarcie umowy o pracę w dniu 

rozpoczęcia pracy. W celu zwiększenia skuteczności działań zasadnym wydaje się wprowadzenie 

zmian w ustawie, nakładających na pracodawcę obowiązek potwierdzania na piśmie stosunku pracy 

przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 

Znacznym ułatwieniem byłaby możliwość nakładania przez inspektorów pracy mandatów 

karnych za wykroczenia dot. legalności zatrudnienia, co wymagałoby oczywiście zmian w przepisach 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Przydatnym narzędziem w trakcie kontroli dla inspektora pracy byłaby możliwość wglądu 

„online” do baz ZUS i urzędów pracy. 
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B. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia 

w podmiotach powierzających pracę w sezonowych placówkach handlowych, 

punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi 

hotelarskie. 

 

Zakres kontroli  

 

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadził 140 kontroli  

w podmiotach powierzających pracę w sezonowych placówkach handlowych, punktach 

gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie. 

Kontrole były prowadzone u przedsiębiorców gdzie występuje praca sezonowa. Inspektorzy 

pracy nie informowali przedsiębiorców o planowanych kontrolach. Cześć kontroli była prowadzona  

w zespołach dwuosobowych. Od osób wykonujących prace były odbierane Oświadczenia dotyczące 

charakteru przebywania na terenie jednostki kontrolowanej. Nie napotkano trudności organizacyjnych 

w trakcie prowadzonych kontroli. Jedynym utrudnieniem dla inspektorów był fakt, że dokumentacja 

pracownicza znajdowała się w siedzibie firmy lub w biurze rachunkowym, które znajdowały się często 

w oddalonych miejscowościach, a na miejscu nie było osoby reprezentującej firmę. Po uzyskaniu 

kontaktu do właściciela podmiotu i odbytej rozmowie inspektorzy pracy ograniczali czynności kontrolne 

do uzyskania informacji, takich jak dane osobowe pracownika/zleceniobiorcy oraz do wydania decyzji 

ustnych w zakresie bhp. 

 

Nieprawidłowości związane z działalnością podmiotów powierzających pracę w sezonowych 

placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących 

usługi hotelarskie  

 

 najczęściej występujące nieprawidłowości; 

o brak zgłoszeń lub nieterminowe zgłaszanie pracobiorców i zleceniobiorców  

do ubezpieczenia społecznego, 

o niedopełnianie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, 

o nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

o brak potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków najpóźniej  

w dniu rozpoczęcia pracy, 

 branże i sektory działalności przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszeń przepisów w tym 

zakresie to: handel detaliczny, działalność usługowa związana z wyżywieniem, 

 pracobiorcy, których legalność zatrudnienia sezonowego była badana (pracownicy zatrudnieni 

na umowy o pracę, osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, uczniowie, 

studenci etc.) świadczyli pracę na podstawie: 

o umowy o pracę – 475, 

o umowy cywilno-prawne – 219, 

o uczniowie/studenci – 91. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w/w placówkach nie stwierdzono szczególnego nasilenia 

nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia. Przedsiębiorcy przy pracach sezonowych często 

korzystają z uczniów i studentów, których z mocy prawa nie mają obowiązku zgłaszania  

do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.  
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C. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w gospodarstwach ogrodniczych 

– legalność zatrudnienia 

 

Zakres realizowanego zadania 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 16 kontroli z zakresu 

przestrzegania przepisów legalności zatrudnienia w gospodarstwach ogrodniczych. 

Przeprowadzone kontrole w gospodarstwach ogrodniczych nie potwierdziły przypadków 

wykonywania pracy przez osoby, z którymi nie zawarto umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

Podczas przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono przypadków zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. W dwóch podmiotach, przedstawiono umowy 

cywilnoprawne na podstawie, których powierzono osobom wykonywanie innej pracy zarobkowej  

w dniu, w którym rozpoczęto kontrole. W jednym podmiocie przedstawiono umowę cywilnoprawną  

na podstawie, której powierzono osobie wykonywanie innej pracy zarobkowej w dniu poprzedzającym 

datę rozpoczęcia kontroli. W wyżej wymienionych przypadkach nie ustalono, aby dane osoby 

wykonywały pracę od dłuższego czasu.  

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców potwierdzono tylko w jednym Gospodarstwie 

Ogrodniczym. Na podstawie umowy zlecenie obywatelom Ukrainy powierzono prace polegające  

na przygotowaniu obiektów do uprawy, nadzorze nad instalacjami wodnymi, pomocy przy zbiorze 

owoców i warzyw, wykonywaniu prac porządkowych, wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych  

w uprawach pod osłonami oraz w jednym przypadku na kierowaniu pracami w gospodarstwie. 

Wszyscy czterej obcokrajowcy świadczyli pracę na podstawie decyzji Wojewody  

Kujawsko–Pomorskiego zezwalającej na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP do dnia 31.12.2017 r. 

i zostali w terminie zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego. 

 

Działalność prewencyjna, w tym współpraca z innymi organami 

 

W ramach prowadzonych kontroli i współpracy z innymi organami, inspektorzy pracy skierowali 

2 powiadomienia do Starosty Powiatu Włocławskiego w związku z naruszeniem przez bezrobotnych 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy współpracowali  

z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie uzyskiwania informacji o rejestracji bezrobotnych  

i poszukujących pracy. Działalność prewencyjna prowadzona była na targach „Lato na wsi” i „AGRO 

-TECH” w Minikowie, „XXXVI dniach otwartych w Zarzeczewie”, „Kujawsko-Pomorskich dniach pola  

w Grubnie”, „Pałuckich Targach Rolnych w Żninie”, „Dożynkach Wojewódzkich w Kowalewie 

Pomorskim”. Pracownicy PIP udzielali porad prawnych dotyczących zatrudniania i powierzania 

wykonywania pracy osobom w rolnictwie, ogrodnictwie. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości dotyczących wykonywania pracy przez osoby,  

z którymi nie zawarto umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Nie stwierdzono przypadków 

zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.  

Nie wystąpiły przypadki nielegalnego wykonywania pracy i pobytu na terenie RP przez cudzoziemców.  

Najistotniejszymi naruszeniami były nieopłacone składki na Fundusz Pracy, brak 

powiadomienia przez osoby bezrobotne Powiatowych Urzędów Pracy o podjęciu przez nich 

zatrudnienia oraz nieterminowe zgłaszanie pracobiorców i zleceniobiorców do ubezpieczenia 

społecznego. Kontrole nie wykazały potwierdzania warunków umowy o pracę lub zawierania umów 

cywilnoprawnych w dniu kontroli w przypadkach, w których można było stwierdzić, że dana osoba 

wykonuje pracę od dłuższego czasu. Sytuacji takiej nie stwierdzono być może dlatego, że przy zmowie 

zlecającego wykonywanie pracy i wykonawcy pracy jest to prawie niemożliwe do udowodnienia przez 

organ kontrolujący. Brak regulacji ustawodawczej w kwestii związanej z nałożeniem obowiązku  

na przedsiębiorców niedopuszczania osób do wykonywania pracy przed obowiązkowym zgłoszeniem 

ich do ubezpieczenia społecznego, może powodować mało skuteczne działanie organów PIP w walce  
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z nielegalnym wykonywaniem pracy. W środowisku wiejskim, gdzie występują duże problemy  

ze znalezieniem zatrudnienia proceder dotyczący nielegalnego zatrudniania może się przejawiać  

z większą częstotliwością niż w miastach i miejscowościach bardziej uprzemysłowionych. 

 

D. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców  

 

Działania nadzorcze 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. przeprowadzano 166 kontroli  

w 147 podmiotach, które powierzały pracę 3 169 cudzoziemcom, w tym 17 kontroli wszczęto  

na wniosek Powiatowych Urzędów Pracy, 3 z inicjatywy Urzędu Skarbowego, po 2 kontrole na wniosek 

Wojewody, Straży Granicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po 1 kontroli z inicjatywy 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Policji.  

Do OIP w 2015 r. wpłynęło 10 skarg od cudzoziemców, a 10 kontroli przeprowadzono wspólnie 

ze Strażą Graniczną, jedną wspólnie z Policją. 

Podmioty objęte kontrolami prowadziły działalność w branżach: przetwórstwo przemysłowe 

(27,9%), handel i naprawy (16,4%), rolnictwo i leśnictwo (4,2%), budownictwo (9,7%), zakwaterowanie 

i usługi gastronomiczne (7,3%), usługi administrowania (17%), transport i gospodarka magazynowa 

(4,8%), działalność profesjonalna (3%), edukacja (2,4%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3%), 

kultura, rozrywka i rekreacja (1.8%), wytwarzanie energii (0,6%), dostawa wody (0,6%), informacja 

i komunikacja (0,6%) oraz gospodarstwa domowe (0,6%).  

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 3 660 cudzoziemców objętych kontrolami, 

od 1 558 wymagane było zezwolenie na pracę, 2 070 cudzoziemców wykonywało pracę na podstawie 

zarejestrowanego oświadczenia w PUP, Kartą Polaka legitymowało się 32 cudzoziemców. Na 3 554 

cudzoziemców, którzy nie posiadali obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii,  

na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 804 cudzoziemców (23,9%), w ramach umów 

cywilnoprawnych 2 358 cudzoziemców (70,3%), wykonujących pracę na innej podstawie 361 

cudzoziemców (10,8%) oraz 31 cudzoziemców, wobec których nie można ustalić podstawy 

świadczenia pracy (np. pracujących bez umowy w formie pisemnej). Ujawnione nieprawidłowości 

dotyczyły obywateli Ukrainy i Syrii. 

 

Struktura stwierdzonych naruszeń prawa przedstawia się następująco: 

 66 przypadków powierzenia pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę, dotyczyło  

to obywateli Ukrainy,  

 4 przypadki powierzania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone 

w zezwoleniu na pracę, dotyczyło to obywateli Ukrainy,  

 6 przypadków zawarcia z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 

powinna być zawarta umowa o pracę, obywatele Ukrainy,  

 1 przypadek dopuszczenia do świadczenia pracy cudzoziemca bez zawarcia umowy o pracę, 

obywatel Syrii, 

 od 5 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 branżach: handel i naprawy, 

przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz usługi administrowania.  
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W 2015 r. najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 niedopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,  

 niezarejestrowania oświadczenia we właściwym powiatowym urzędzie pracy, 

 podjęcia pracy w innym terminie, niż wskazano w zarejestrowanym oświadczeniu, 

 powierzania cudzoziemcom nielegalnego wykonywania pracy,  

 dopuszczania do pracy bez wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp,  

 wykonywania pracy w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę, 

 niewypłacenia należnego wynagrodzenia za pracę,  

 wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu niż dokonano rejestracji oświadczenia. 

 

W roku 2015 odnotowano znaczący wzrost powierzania pracy cudzoziemcom bez 

wymaganego zezwolenia na pracę (2 przypadki w 2014 r.; 66 przypadków w 2015 r.). Wszystkie 

przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość ujawnionych nieprawidłowości 

dotyczyła pracodawców zatrudniających do 9 pracowników. Naruszenia o różnym ciężarze 

gatunkowym odnotowano, w 40% kontrolowanych podmiotów. Pracodawcy najczęściej tłumaczyli się 

nieznajomością prawa. Zwracano również uwagę na przewlekłość postępowania administracyjnego  

w celu uzyskania decyzji pobytowych, zezwolenia na pracę, a także brakiem informacji, gdzie mogą 

uzyskać stosowne porady odnośnie zatrudnienia cudzoziemców. 

 

Współpraca  

 

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10 wspólnych kontroli z funkcjonariuszami Straży 

Granicznej w Bydgoszczy oraz jedną z Policją. Na wniosek Powiatowych Urzędów Pracy wszczęto  

17 kontroli, 3 na wniosek Urzędu Skarbowego, po 2 kontrole wszczęto na wniosek Wojewody, Straży 

Granicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, po 1 kontroli z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy, Policji i Departamentu Funduszu Pracy. W jednym przypadku Straż Graniczna powiadomiła 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy o podejrzeniu naruszeń przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli zarzuty nie potwierdziły się, gdyż uznano, że spółka prowadzi działalność 

w zakresie usług outsourcingowych, w sposób niestanowiący obejścia przepisów o działalności 

regulowanej, wymagającej wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.  

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców w ramach współpracy, poinformowano o wynikach kontroli Straż Graniczną, Wojewodę 

ZUS, PUP oraz Policję. 

W dwóch przypadkach kontrolę podjęto na wniosek Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku. 

O wynikach kontroli, Konsul został szczegółowo powiadomiony. Kontrole dotyczyły naruszeń prawa 

wobec obywateli Ukrainy, zatrudnionych przez agencję zatrudnienia, których właścicielami byli 

obywatele Ukrainy.  

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W 2015 r. nastąpił wzrost rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom 

o 358%, powiatowe urzędy pracy zarejestrowały 7 010 oświadczeń, natomiast w 2014 r. tylko 1 957.  

Czynności kontrolne podjęto w 44 podmiotach, które w okresie sprawozdawczym 

zarejestrowały największą ilość oświadczeń w PUP – kontroli poddano 4 136 oświadczeń.  

Z analizy dokumentacji wynika, że faktycznie podjęło pracę 58% cudzoziemców. Kontrolowane 

podmioty prowadziły głównie działalność w zakresie agencji zatrudnienia, przetwórstwa 

przemysłowego, handlu i napraw, budownictwa oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych. 

W roku 2015 odnotowano znaczący wzrost powierzania pracy cudzoziemcom bez 

wymaganego zezwolenia na pracę (2 przypadki w 2014 r., 66 przypadków w 2015 r.). Wszystkie 

przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy. Zdecydowana większość ujawnionych nieprawidłowości 

dotyczyła pracodawców zatrudniających do 9 pracowników. Naruszenia o różnym ciężarze 

gatunkowym odnotowano, w 40% kontrolowanych podmiotów. Pracodawcy najczęściej tłumaczyli się 
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nieznajomością prawa. Zwracano również uwagę na przewlekłość postępowania administracyjnego  

w celu uzyskania decyzji pobytowych, zezwolenia na pracę, a także brakiem informacji gdzie mogą 

uzyskać stosowne porady odnośnie zatrudnienia cudzoziemców. 

Od lat nie ulegają zmianie przyczyny naruszeń prawa w zakresie legalności zatrudnienia 

cudzoziemców. Bardzo często motywy nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców leżą w sferze 

ekonomicznej. Niektórzy pracodawcy, dopuszczający cudzoziemców do pracy jeszcze przed 

uzyskaniem dla nich zezwoleń na pracę lub zarejestrowaniem oświadczeń, tłumacząc to koniecznością 

terminowego wykonania umów z kontrahentami. W innych przypadkach dominującym powodem 

nielegalnego zatrudnienia była chęć poprawy przez pracodawcę rentowności prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź dążenie do maksymalizacji zysków poprzez unikanie kosztów związanych 

z zatrudnieniem zgodnym z przepisami. Ponadto, zdaniem pracodawców, skoro cudzoziemcy 

zainteresowani są jedynie czasowym pobytem w Polsce, to nie warto w nich inwestować, jako 

pracowników. 

Podobnymi motywami kierują się również sami cudzoziemcy, którzy koncentrują się  

na osiągnięciu jak najwyższych dochodów w trakcie ograniczonego czasowo pobytu w Polsce, 

mniejszą wagę przywiązując do legalności zatrudnienia i przestrzegania wobec siebie przepisów prawa 

pracy i bhp. Przykładowo, z tych względów wielu cudzoziemców woli pracować na podstawie umowy  

o dzieło, od której wprawdzie nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, 

ale jednocześnie nie daje ona żadnej ochrony pracowniczej ani ubezpieczeniowej, w tym również 

prawa do świadczeń zdrowotnych. 

W przypadku małych firm, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, negatywną rolę 

odgrywa niedostateczna znajomość przepisów prawa, wynikająca często z braku służb kadrowych lub 

obsługi prawnej. Zdaniem wielu pracodawców, pomimo dokonanych w ostatnich latach gruntownych 

zmian, aktualnie obowiązujące regulacje prawne w dalszym ciągu są zbyt skomplikowane i trudne 

w interpretacji. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. prowadził miedzy innymi wzmożony 

monitoring funkcjonowania uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców w szczególności 

będących obywatelami Ukrainy. 

System ten przynosi niewątpliwe korzyści polskim przedsiębiorcom i właścicielom gospodarstw 

rolnych, umożliwiając im elastyczne pozyskiwanie siły roboczej z zagranicy w sytuacji niedoboru 

pracowników na lokalnym rynku pracy. Nadal istnieje jednak problem występowania nadużyć 

dotyczących rejestracji oświadczeń w postaci możliwości nich wyłudzenia i umożliwienia 

cudzoziemcom wjazdu na tere UE. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że pracodawcy dopuszczali się typowych 

naruszeń prawa takich jak niezapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy, braku badań 

lekarskich i szkoleń w zakres bhp, nie zgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego, wykonywania pracy w warunkach istnienia stosunku pracy bez potwierdzenia zawartej 

umowy, niewypłacania lub zaniżania wynagrodzenia za pracę, zaniżanie etatu, niezarejestrowania 

oświadczenia we właściwym PUP, zatrudnienia cudzoziemca na innych warunkach niż określono  

w oświadczeniu, wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, wykonywanie pracy na innym 

stanowisku i w innym miejscu oraz zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę.  

Nowe lub nasilone zjawiska, które dotyczyły agencji zatrudnienia, to rejestrowanie oświadczeń 

bez fizycznej możliwości zatrudnienia cudzoziemców w danym podmiocie, rejestrowanie przez 

podmioty gospodarcze niemające statusu agencji zatrudnienia znacznej liczby oświadczeń w celu 

przekazania tych osób w ramach outsourcingu do innych podmiotów oraz prowadzenia działalności 

regulowanej bez wpisu do KRAZ.  

Stwierdzono jeden przypadek utrudniania inspektorowi pracy przeprowadzenia kontroli 

legalności zatrudnienia cudzoziemców. 

W 2015 r. inspektorzy pracy w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy, w tym ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wydali 32 decyzje, 90 wniosków oraz 14 poleceń. 

Ponadto za stwierdzone naruszenia inspektorzy pracy skierowali do właściwego sądu 13 wniosków 

o ukaranie, w 10 przypadkach wszczęli postępowanie mandatowe, w 5 przypadkach zastosowali 

środek wychowawczy. 

O stwierdzonych naruszeniach w ramach współpracy z organami nadzoru informowano  
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o wynikach kontroli Straż Graniczną, Fundusz Pracy, Urząd Skarbowy, Wojewodę, Powiatowe Urzędy 

Pracy, ZUS, Policję, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku. 

 

E. Kontrole przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy przez agencje zatrudnienia  

 

Działania nadzorcze 

 

Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., podjęto i przeprowadzono 

45 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 

przeprowadzono 17 kontroli wynikających z rozpatrzenia skarg, 9 kontroli w ramach realizacji planu 

kontroli na rok 2015 oraz 9 kontroli podjętych w związku z otrzymanymi powiadomieniami od innych 

organów. W wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert zamieszczanych w mediach przez agencje 

zatrudnienia podjęto 11 kontroli.  

W 2015 r. ujawniono 4 przypadki prowadzenia działalności pośrednictwa pracy bez 

wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez 

marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. 

  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. 

 
W obszarze działania agencji zatrudnienia najczęściej występujące nieprawidłowości to: 

 prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 

prowadzących agencje zatrudnienia, 

 nie podawanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach posiadanego numeru wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia, 

 nie oznaczanie przez agencje zatrudnienia ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej 

jako „ofert pracy tymczasowej”, 

 nieterminowe zgłaszanie do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego zatrudnianych osób.  

 

Wskazane wyżej najczęstsze nieprawidłowości powtarzają się właściwie corocznie i trudno 

znaleźć rozwiązanie legislacyjne, które by te nieprawidłowości eliminowały. Z analizy dokumentacji 

kontrolnej wynika, że stwierdzone naruszenia dotyczą podmiotów niefunkcjonujących na rynku pracy 

zbyt długo, co wskazuje na niski poziom wiedzy przedsiębiorców na temat wymogów funkcjonowania 

agencji zatrudnienia. Jak wykazano, w kontrolowanych podmiotach nie odnotowano przypadków 

obchodzenia prawa przez agencje zatrudnienia w obszarze stosowania przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takich jak: pobierania opłat za pośrednictwo pracy, czy  

za szkolenie warunkujące uzyskanie skierowania do pracy. Natomiast niepokojącym jest pojawiające 

się stosowanie terminu outsourcingu, pod którym ukryte są działania właściwe dla agencji zatrudnienia.  

 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości jest:  

 pobieżna znajomość obowiązujących przepisów prawa regulujących rynek pracy w obszarze 

działania agencji zatrudnienia, 

 chęć szybkiego zapełnienia luki w pojawiąjącej się niszy w obszarze rynku pracy (opiekunki 

osób starszych),  

 powierzanie prowadzenia dokumentacji nie wyspecjalizowanym biurom prowadzącym usługi  

z zakresu kadr i księgowości, 
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Współpraca 

 

W 2015 r., wzorem lat ubiegłych, realizując postanowienia porozumienia zawartego w 2008 r. 

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, wykonującym w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego zadania wobec agencji zatrudnienia, kierowano powiadomienia w związku  

z naruszeniami warunków prowadzenia agencji zatrudnienia oraz prowadzenia działalności agencji 

zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

 

Podsumowanie i wnioski. 

 

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 r. kontroli, nie stwierdzono istotnych problemów  

z prowadzeniem kontroli wobec agencji zatrudnienia. 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 zatrudnienia 

nie odnotowano przypadków utrudniania czynności kontrolnych, dostępu do żądanych dokumentów, 

czy kontaktu z pracodawcą/przedsiębiorcą.  

Z pewnością nadal należałoby dążyć do zmian w przepisach nakładających obowiązek 

zgłoszenia pracownika czy zleceniobiorcy do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego najpóźniej  

w dniu podjęcia umowy o pracę czy umowy zlecenia. Pożądane byłoby również zwiększenie 

aktywności kontrolnej przez pracowników WUP zajmujących się pośrednictwem pracy i agencjami 

zatrudnienia. 

 

F. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych 

 

Dane statystyczne 

 

W 2015 r. przeprowadzono łącznie 32 kontrole, z czego – 18 kontroli dotyczyło agencji pracy 

tymczasowej, a 14 - pracodawców użytkowników. Kontrolowane podmioty na terenie RP powierzały 

pracę 2 902 osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę tymczasową, 358 osób świadczyło 

pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.; 153 osoby wykonywały pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej u pracodawcy użytkownika za granicą.  

Wśród podmiotów objętych czynnościami kontrolno - nadzorczymi – 37,5% stanowiły zakłady 

zatrudniające od 50 do 249 osób, 31% - od 10 do 49 zatrudnionych. Wśród branż dominowały głównie 

te z działu gospodarki – Usługi administrowania (47%) oraz z przetwórstwa przemysłowego (31%). 

Kontrolowane podmioty należały w całości do sektora prywatnego. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że nieprawidłowości zostały ujawnione w 84% 

kontrolowanych podmiotów. Dotyczyły one naruszeń zarówno prawa pracy, jak i technicznego 

bezpieczeństwa pracy. Generalnie inspektorzy pracy ujawniali wykroczenia przeciwko prawom 

pracownika z zakresu przygotowania ich do pracy oraz czasu pracy. Stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczyły głównie pracodawców użytkowników i były typowe dla wielu podmiotów kontrolowanych bez 

względu na rodzaj prowadzonej działalności. 

 

W agencjach pracy tymczasowej odnotowano następujące nieprawidłowości:  

 niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie profilaktyczne, 

 nieprawidłowo sporządzane umowy o pracę,  

 nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt osobowych, wydawania świadectw pracy,  

 nieprawidłowe zapisy umów zawieranych pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą 

użytkownikiem lub pracownikiem tymczasowym,  

 nieprawidłowości w zakresie treści umów na piśmie z cudzoziemcem w zakresie prawidłowej 

wysokości wynagrodzenia, brak tłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca,  
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 nie dopełnienie przez agencję zatrudnienia obowiązku oznaczania ofert pracy jako „oferty 

pracy tymczasowej”. 

  

U pracodawców użytkowników stwierdzono naruszenia dotyczące:  

 nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy i rzetelności jej prowadzenia, 

nieprawidłowego tworzenia rozkładów czasu pracy,  

 niepoinformowanie na piśmie agencji pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika  

o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,  

 powierzenia pracownikowi tymczasowemu zadań o innym charakterze niż wynika to z definicji 

pracy tymczasowej,  

 niewłaściwie przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp na stanowisku pracy – instruktaż 

stanowiskowy, brak precyzyjnych uzgodnień w tym zakresie między stronami umowy. 

 

Przykłady naruszenia przepisów prawa 

 

Kontrolę w agencji pracy tymczasowej z oddziałem w Bydgoszczy, podjęto w związku  

ze skargami pracowników tymczasowych, świadczących pracę na rzecz i pod kierownictwem 

pracodawcy użytkownika – pewnej spółki. W skargach podnoszono kwestię nieterminowego 

dostarczania umów o pracę, naruszeń w zakresie czasu pracy, nierównego traktowania w zatrudnieniu 

w stosunku do pracowników tymczasowych. W związku z powyższym, równolegle podjęto kontrolę  

u pracodawcy użytkownika, powierzającego pracę tymczasową na stanowiskach młodszego 

pakowacza, młodszego wózkowego, młodszego aparatowego. Kontrola w spółce wykazała, 

następujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników 

tymczasowych:  

 nie przekazywania agencji pracy tymczasowej pełnej informacji o warunkach wynagradzania 

obowiązujących w spółce w zakresie dodatkowych - ruchomych składników wynagrodzenia 

wynikających z postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego  

u pracodawcy użytkownika,  

 nie zapewnienia pracownikom tymczasowym świadczącym pracę na rzecz spółki. należnej 

liczny dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 

okresie rozliczeniowym.  

 zatrudniania pracowników tymczasowych w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej 

liczby godzin przeciętnie w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym uzgodnionym  

w agencją pracy tymczasowej. 

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, wpłynęło pismo, z którego wynikało,  

że w jednym z szeregowych domów jednorodzinnych, mieszkało ponad 30 osób narodowości 

ukraińskiej. Wspólne czynności kontrole podjęto ze Strażą Graniczną w Bydgoszczy w zakładzie 

produkcyjnym, w którym obywatele Ukrainy rozpoczęli pracę w lutym 2015 r. Po ustaleniu, że. są tam 

zatrudnieni cudzoziemcy z dwóch różnych agencji pracy tymczasowej, podjęto w nich kontrole 

równolegle. Z uwagi na fakt, że cudzoziemcy pracowali na dwie zmiany, po podjęciu wspólnej kontroli, 

w celu między innymi ustalenia w systemie POBYT podstawy pobytu uprawniającego do podjęcia 

zatrudnienia na terenie RP, poproszono o przybycie do zakładu w dniu kontroli, wszystkich obywateli 

Ukrainy. Ustalono, że w pierwszej agencji zatrudnionych było 35 obywateli Ukrainy, natomiast  

w drugiej z nich pracowało 3 obywateli Białorusi i 1 obywatel Ukrainy.  

 

W wyniku stwierdzonych naruszeń prawa, wobec właściciela agencji wydano zalecenia 

dotyczące między innymi: 

 wprowadzenia zmian w treści umów o pracę zawartych z cudzoziemcami, 

 ustalenia dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowaniem równoważnego systemu 

czasu pracy.  
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Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

 

Analiza dokumentacji wykazała, iż nie odnotowano rażących nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

o pracownikach tymczasowych. Ujawnione naruszenia dotyczyły głównie kwestii związanych 

z przygotowaniem pracowników do pracy, prawidłowością w zawieraniu umów o pracę, rzetelnością  

w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, ustalaniem w sposób zgodny z prawem rozkładów czasu 

pracy, oraz stosowaniem przez pracodawcę użytkownika systemów i rozkładów czasu pracy wobec 

pracowników tymczasowych takich samych jak obowiązywały macierzystych pracowników.  

Z analizy dokumentacji wynika, że gros kontrolowanych podmiotów, w 2015 r. powierzało 

pracę obcokrajowcom w ramach uproszczonego systemu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 

cudzoziemcom. Kontrole wykazały naruszenia prawa wobec cudzoziemców w zakresie:  

 zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach występowania cech stosunku pracy, 

 ustalania w umowie o pracę z cudzoziemcem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, warunków płacy w sposób mniej korzystnym niż w stosunku do obywateli polskich 

(głównie w zakresie zatrudniania jako pracowników produkcji w systemie równoważnego czasu 

pracy),  

 nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcowi,  

 nierzetelnego prowadzenie ewidencji czasu pracy wobec cudzoziemców.  

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż głównymi przyczynami naruszeń wobec pracowników 

zarówno obywateli RP jak i cudzoziemców było wykorzystywanie przez pracodawców braku wiedzy 

pracowników o regulacjach prawnych obowiązujących w Polsce. Drugim z powodów była potrzeba 

podjęcia jakiejkolwiek pracy przez osoby spoza krajów Unii Europejskiej oraz pracowników o niskich 

kwalifikacjach lub ich braku.  

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli  

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, skierowano jeden wniosek o ukaranie do Sądu 

Rejonowego w Bydgoszczy. W sprawie nie zapadło jeszcze rozstrzygnięcie. Nałożono 4 mandaty 

kredytowane na łączną kwotę 4 200 zł. Zastosowano 6 środków wychowawczych. Stwierdzone 

wykroczenia nie dotyczyły regulacji dotyczących pracy tymczasowej.  

Skierowano 27 wystąpień, zawierających 100 wniosków. Wydano 97 decyzji 

administracyjnych. Udzielono 63 porady prawne, w tym 51 porad z zakresu technicznego 

bezpieczeństwa pracy oraz 25 dotyczących legalności zatrudnienia.  

W związku z nakazami inspektorów pracy w 97% przypadków, przywrócono do stanu 

zgodnego z prawem techniczne bezpieczeństwo pracy w zakładach oraz w 92% wykonano zalecenia 

w zakresie prawa pracy w tym legalności zatrudnienia.  

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej oraz spostrzeżeń inspektorów pracy badających 

zagadnienia pracy tymczasowej oraz outsourcingu pracowniczego wynika, że w 2015 r. odnotowano 

niepokojące zjawisko obchodzenia przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych w zakresie 

stosowania w sposób nagminny zapisów art. 26 ust. 2 w zakresie powierzania pracy osobom w ramach 

cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.  

W roku 2015 r. odnotowano znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych zjawiska stosowania 

nielegalnego outsourcingu pracowniczego wobec pracowników polskich i cudzoziemców zarówno 

przez agencje zatrudnienia jak i podmioty działające bez wpisu do Krajowego Rejestru Agencji 

Zatrudnienia( zagadnienie opisane szerzej w sprawozdaniu do T015/2015).  

W ocenie kontrolujących należałoby znowelizować ustawę o pracownikach tymczasowych 

poprzez wykreślenie prawnej możliwości stosowania cyt. ustawy do osób zatrudnianych w formie 

umów cywilnoprawnych. Zapisy dotychczasowe umożliwiają bowiem przedsiębiorcom stosowanie 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

183 | S t r o n a  

 

praktyk stanowiących obejście przepisów i regulacji wynikających z art. 18 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu  

do KRAZ. 

Z analiz dokumentacji wynika, że w wielu przypadkach, stosowany był outsourcing 

pracowniczy będący obejściem przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych poprzez zatrudnianie 

na podstawie umów cywilnoprawnych i kierowanie do pracy do tzw. „pracodawcy użytkownika” pod 

jego całkowitym nadzorem i kierownictwem.  

W roku 2015 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy szczególnym celem w ramach 

realizacji tematów koordynowanych przez Departament Legalności Zatrudnienia w Głównym 

Inspektoracie Pracy w Warszawie, było równoległe prowadzenie czynności kontrolnych w agencjach 

pracy tymczasowych i u pracodawców użytkowników oraz w podmiotach kierujących do pracy 

pracowników oraz pracobiorców w ramach outsourcingu pracowniczego.  

Jednocześnie z uwagi na znaczny wzrost rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy 

cudzoziemcom, głównie obywatelom Ukrainy, prowadzono kontrole w zakresie powierzania pracy 

cudzoziemcom. Kontrole te w dużej mierze odbywały się z udziałem funkcjonariuszy Straży Granicznej 

w Bydgoszczy.  

Z analiz dokumentacji pokontrolnej oraz współpracy ze Strażą Graniczną i Powiatowymi 

Urzędami Pracy na terenie województwa kujawsko–pomorskiego wynika, że wyspecjalizowaną grupą 

podmiotów zajmujących się sprowadzaniem obywateli Ukrainy do Polski oraz organizacją ich 

legalnego pobytu i legalnego wykonywania pracy na terenie RP są właśnie agencje zatrudnienia w tym 

agencje pracy tymczasowej.  

Kontrole oraz czynności rozpoznawcze w podmiotach niepowierzających pracy żadnej osobie, 

a zajmujących się tylko i wyłącznie kierowaniem do pracy do tzw. „pracodawców użytkowników” 

wykazały, że coraz więcej podmiotów dopuszcza się nielegalnego outsourcingu pracowniczego 

mającego na celu obejście przepisów dotyczących prawnej ochrony pracowników tymczasowych, 

nieobjętych de facto jakimikolwiek przepisami ochronnymi. Dotyczy to przede wszystkim zatrudniania 

obywateli Ukrainy na podstawie umów o dzieło, umów zlecenie.  

W czasie kontroli inspektorzy pracy kwestionowali zatrudnianie w formie nielegalnego 

outsourcingu, czego skutkiem były wnioski do sądu karnego oraz kierowane przez Okręgowego 

Inspektora Pracy w Bydgoszczy, powiadomienia do Marszałka Województwa  

Kujawsko – Pomorskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, do Wojewodów:  

Kujawsko–Pomorskiego i Podkarpackiego.  

Z uwagi na wzrost zjawiska napływu znacznej liczby obywateli Ukrainy na teren województwa  

kujawsko–pomorskiego, przedmiotem kontroli w 2016 r. będą również zagadnienia zatrudniania 

cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej oraz podmioty stosujące nielegalny outsourcing 

pracowniczy.  

 

11. Stosowanie outsourcingu pracowniczego 

 
W związku z powtarzającymi się sygnałami o nieprawidłowościach w zakresie stosowania 

outsourcingu pracowniczego, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy zbadano trzy 

przypadki jego stosowania. Kontrole przeprowadzono zarówno u pracodawcy przejmującego jak  

i w firmie przekazującej pracowników w celu analizy umów outsourcingowych pod kątem ich zgodności 

z unormowaniami kodeksu pracy. 

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii tzw. outsourcingu pracowniczego. Pod pojęciem 

outsourcingu rozumie się wyodrębnienie określonych zadań, funkcji ze struktury organizacyjnej danego 

podmiotu i zlecenie ich realizacji firmie zewnętrznej. 

W praktyce zdarza się, że w ramach outsourcingu zawierana jest dodatkowa umowa  

– porozumienie, na mocy której dotychczasowy pracodawca przekazuje, a nowy pracodawca (firma 

oferująca usługi outsourcingu) przejmuje pracowników zatrudnionych przy realizacji zleconych  

na zewnątrz prac. Jako podstawę przejęcia wskazuje się art. 23
1
 Kodeksu pracy, dotyczący przejścia 

zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. W praktyce mogą powstać jednak wątpliwości  
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co do skuteczności przejęcia pracowników w oparciu o ww. przepis, co z kolei rodzi poważne problemy 

dla pracowników, którzy nie wiedzą, kto jest ich pracodawcą i od kogo mogą domagać się wypłaty 

wynagrodzenia oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. 

Zdarzają się także sytuacje, gdy nie dochodzi do zastosowania art. 23
1
 k.p., z pracownikami 

pracodawcy korzystającego z outsourcingu rozwiązywane są umowy o pracę, następnie pracownicy  

ci zawierają umowy o pracę z firmą świadczącą usługi outsourcingowe, zaś miejsce świadczenia przez 

nich pracy pozostaje niezmienione. 

W trzech zbadanych przypadkach, w ramach kontroli krzyżowych, w treści umów outsourcingu 

zastosowano art. 23
1
 kodeksu pracy. W ramach porozumienia pomiędzy podmiotami doszło łącznie  

do przejęcia 275 pracowników. W 1 przypadku strony podpisały porozumienie w sprawie przejęcia 

pracowników, które gwarantuje pracownikom utrzymanie przez okres 12 miesięcy dotychczasowych 

obowiązujących warunków pracy i płacy w pozostałych dwóch przypadkach w treści porozumienia 

zawarto jedynie informację, że podmiot przejmujący ma świadomość i wiedzę na temat obowiązków 

wynikających z art. 23
1
 kodeksu pracy.  

W badanych przypadkach usługa outsourcingu realizowana jest/była przez osoby będące 

uprzednio pracownikami pracodawcy korzystającymi z usługi. We wszystkich badanych przypadkach 

nie dochodziło do czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę. 

Zastosowano środki prawne w odniesieniu do 2 pracodawców korzystających z usługi 

outsourcingu, z uwagi na naruszenia postanowień art. 23
1
 kodeksu pracy. Wnioski w wystąpieniu 

dotyczyły niepoinformowania pracowników o przewidywanym terminie przejścia części zakładu pracy 

na innego pracodawcę, a także nieprzekazania informacji co najmniej na 30 dni przed przewidywanym 

terminem tego przejścia.  

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy udostępniono 

informacje na temat płatnika składek w zakresie nieprawidłowości dotyczących objęcia pracowników 

ubezpieczeniem społecznym i odprowadzania należnych składek. 

Przyczyn stosowania umowy outsourcingu jest wiele. W przypadku zawarcia takiej umowy 

między jedną ze spółdzielni z Krakowa a podmiotem leczniczym z Bydgoszczy najważniejsze 

przyczyny to redukcja zatrudnienia, koncentracja na podstawowej działalności podmiotu leczniczego, 

konieczność wprowadzenia oszczędności finansowych czy pozytywne doświadczenia innych tego typu 

placówek. Według dyrekcji placówki, realnie spadły koszty pracownicze i problemy związane  

z utrzymaniem kompleksowej czystości obiektu. W pozostałych przypadkach prawdopodobnie także 

chodziło o zredukowanie kosztów pracowniczych. 

Niepożądane zjawisko wystąpiło w odniesieniu do jednej z firm z Solca Kujawskiego, która 

zaprzestała ponoszenia jakichkolwiek kosztów pracowniczych i nie odprowadziła składek  

na ubezpieczenie społeczne, pozostawiając pracowników bez uregulowania ich statusu prawnego  

i pozbawiając ich możliwości dochodzenia roszczeń ze względu na nieuchwytność organów 

zarządzających w imieniu spółki. Mimo starań inspektora pracy w zakresie ustalenia miejsca aktualnie 

prowadzonej działalności oraz zdobycia kontaktu z prezesem spółki z Solca Kujawskiego, nie 

osiągnięto znaczących efektów kontroli, które były prowadzone w związku ze składanymi przez 

pracowników skargami. 

Przeprowadzone kontrole w ramach outsourcingu, w powiązaniu z zastosowaniem art. 23
1
 

kodeksu pracy, pozwalają wnioskować, że zdarzają się przypadki niewłaściwego i nieuzasadnionego 

stosowania art. 23
1
 k.p.. Można uznać, że pracodawcy, stosując możliwość wyprowadzenia niektórych 

swoich zadań poza firmę, niewłaściwe interpretują zapisy kodeksowe, chcąc uchylić się  

np. od wypłacania pracownikom odpraw związanych z redukcją etatów czy reorganizacją 

przedsiębiorstwa. W większości przypadków nie powoduje to racjonalizacji zatrudnienia, a służy 

obniżeniu m.in. kosztów pracowniczych związanych z wynagrodzeniem, należnymi podatkami  

i składkami czy uprawnieniami pracowniczymi, jakie wynikają ze stosunku pracy.  

Literatura przedmiotu wskazuje na możliwość korzystania z outsourcingu pracowniczego, 

jednakże w konkretnych obszarach takich jak np. rozliczenia ubezpieczeń społecznych, obciążeń  

na rzecz ochrony środowiska, sporządzanie sprawozdań, zatrudnianie stażystów i pracowników 

tymczasowych, zarządzanie flotą, ochroną mienia, usługi firm budowlanych czy doradztwo finansowe.  
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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 przeprowadzali szkolenia. Obsługując stoiska konsultacyjno-informacyjne, 

udzielali eksperckich porad uczestniczącym w wydarzeniach. Informowali o specyfice zatrudnienia 

pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw i obowiązków, o przepisach 

związanych z czasem pracy i jego rozliczaniem, a także legalności zatrudnienia. 

Przedstawiciel OIP w Bydgoszczy Oddziału we Włocławku w dniu 24.04.2015 r. wziął udział  

w spotkaniu z pracodawcami realizującymi praktyczną naukę zawodu zorganizowanym przez Zespół 

Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „COGITO”. Podczas spotkania została 

przeprowadzona prelekcja na temat „Pracownik młodociany w świetle prawa pracy”.  

W dniu 15.09.2015 r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu prawa pracy dotyczące 

zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego w Zespole Szkół w Szubinie. 

Dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu przeprowadzono prelekcję  

na temat najważniejszych przepisów prawa pracy dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy. 

Młodzież z dużym zaangażowaniem przysłuchiwała się przekazywanym wiadomościom.  

W spotkaniu zorganizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie 

uczestniczyło 17 pracodawców, którzy zatrudniają pracowników młodocianych w ramach 

przygotowania zawodowego, 2 nauczycieli (kierownik szkolenia zawodowego i dyrektor) oraz 

przedstawiciel powiatowego urzędu pracy. Podczas spotkania poruszane zostały zagadnienia 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i wypadkowości wśród osób wkraczających na rynek pracy. 

Zasadniczą częścią wystąpienia było omówienie szczególnych regulacji dotyczących zatrudniania 

pracowników młodocianych, w tym rozporządzenia RM dotyczącego przygotowania zawodowego 

młodocianych i ich wynagradzania. Wyjaśnione zostały m.in. kwestie zatrudniania tego typu 

pracowników w dni wolne oraz święta, zasady nawiązywania i rozwiązywania umów oraz szczególne 

obowiązki ciążące na pracodawcy z tytułu zatrudniania młodocianych w ramach praktycznej nauki 

zawodu.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy oraz Oddziałach w Toruniu i we Włocławku 

11.06.2015 r. odbył się Dzień Otwarty w ramach kampanii prewencyjno-informacyjnej „Zanim 

podejmiesz pracę”. Celem akcji było rozpowszechnienie wiedzy o obowiązujących przepisach prawa 

pracy przy zatrudnianiu wśród osób pracujących, a szczególnie podejmujących pracę. W tym dniu 

odbyły się porady prawne w siedzibie Okręgu w Bydgoszczy, a także w Oddziałach w Toruniu  

i Włocławku. Przeprowadzono prelekcję z zakresu prawa pracy i dobrych praktyk dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań profilaktycznych ograniczających ryzyko zawodowe dla  

29 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz 18 studentów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy. Po części teoretycznej, młodzież i studenci zwiedzali bydgoską firmę PESA 

S.A., aby zobaczyć to, o czym słyszeli podczas wykładu. Wybrany pracodawca prezentuje wysoką 

kulturę pracy i stwarza dobre warunki pracy, ograniczając zagrożenia zawodowe i wypadkowe. 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wygłosili wykład na temat prawa pracy dla 

92 studentów Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Poruszono tematy 

warunków zatrudnienia, ze wskazaniem na różnice pomiędzy umową o pracę, a umowami 

cywilnoprawnymi, omówiono też problematykę czasu pracy, urlopów wypoczynkowych oraz 

obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika. Zainteresowanie studentów wykładem było duże, 

a spotkanie zakończyło się dyskusją. W Szkole Podstawowej w Laskach Wielkich odbyła się 

pogadanka na temat zagrożeń przy pracach w gospodarstwach rolnych. Dzieci obejrzały film  

pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” i wysłuchały informacji na temat prac wzbronionych dzieciom do lat 

16. 
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Plakat opracowany na potrzeby „Dnia Otwartego OIP” 

 

Działania w ramach Dnia Otwartego Państwowej Inspekcji Pracy zostały wsparte przez media: 

Radio PIK, TV Toruń, TV Kujawy, TVP Bydgoszcz oraz Gazeta Pomorska, Tygodnik Pałuki, a także 

Urzędy Miast Torunia, Włocławka i Bydgoszczy oraz Diecezje Pelplińską, Bydgoską, Toruńską  

i Włocławską. Wszelkie informacje były opublikowane na stronie internetowej OIP Bydgoszcz oraz  

na jednym z portali społecznościowych. 

 

„Dzień Otwarty” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
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W dniu 9.09.2015 r. odbyły się Włocławskie Tragi Szkół Pracy i Rzemiosła organizowane przez 

Urząd Miasta Włocławka, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku, Cech Rzemiosł 

Różnych we Włocławku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku. W czasie targów 

udzielane były porady i informacje na temat przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym zatrudniania 

młodocianych, pracy w wakacje, wynagrodzeń za pracę, czasu pracy, zawierania umów 

cywilnoprawnych oraz umów terminowych oraz legalności zatrudnienia. Dużym powodzeniem cieszyły 

się materiały promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Stoisko głównie odwiedzała młodzież szkolna 

i studenci, pracodawcy – rzemieślnicy, nauczyciele i doradcy zawodowi. 

Przedstawiciele OIP w Bydgoszczy udzielali porad także podczas V Targów Pracy 

i Przedsiębiorczości w Nakle nad Notecią, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Nakle. Targi 

odbyły się 22.04.2015 r. i adresowane były do osób zamierzających podjąć pracę i poszukujących 

pracę. Na stoisku konsultacyjnym OIP udzielano porad z zakresu prawa pracy i przepisów bhp.  

 

 
Targi Pracy w Nakle nad Notecią 

 

Po raz kolejny przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zaprosili OIP  

w Bydgoszczy na Targi Pracy i Kariery 2015, które odbyły się 23.04.2015 r. Impreza wystawiennicza 

zorganizowana przez uczelnię skupia pracodawców oferujących zatrudnienie oraz urzędy i instytucje 

wspierające osoby, które zasilą rynek pracy. Udzielano porad prawnych z zakresie prawa pracy.  

W dniu 28.06.2015 r.podczas imprezy organizowanej przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku 

„Otwieracz-Powitanie Lata” w Myślęcinku stoisko OIP w Bydgoszczy cieszyło się powodzeniem wśród 

osób, które chętnie korzystały z porad prawnych.  

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielali też porad prawnych 

podczas „Babiego Lata” w Myślęcinku w dniu 30.08.2015 r. Wśród wielu atrakcji, które przygotował 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku, stoisko OIP w Bydgoszczy cieszyło się dużym 

zainteresowaniem. Pytania, które kierowane były od osób uczestniczących w imprezie głównie 

dotyczyły nawiązania stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, uprawnień 

związanych z rodzicielstwem oraz uprawień osób niepełnosprawnych. Pracownicy OIP w Bydgoszczy 

zwracali szczególną uwagę na zagadnienia związane z podejmowaniem pierwszej pracy. 
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Po lewej: „Otwieracz- Powitanie Lata, po prawej: „Babie Lato”. Obydwie imprezy odbyły się w LPKiW  

w Myślęcinku 

 

Podczas corocznych Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty, które odbyły się 

19.11.2015 r. pracodawcy adresowali swoje oferty do absolwentów szkół i uczelni, uczniów i studentów 

oraz osób bezrobotnych. Pracownicy OIP występowali 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, Wyższa Szkoła 

Gospodarki oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. 

W trakcie XIX Pałuckich Tragów Rolnych, które odbyły się w dniach 22-23.08.2015 r. 

pracownicy OIP w Bydgoszczy udzielali porad z zakresu prawa pracy.  

Punkt konsultacyjny OIP został zorganizowany także podczas VI Międzynarodowych Targów 

Pracy w Toruniu, które odbyły się 20.10.2015 r. Organizatorem targów pracy był Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu. Celem uczestnictwa w tych targach było upowszechnianie problematyki będącej 

przedmiotem działania Państwowej Inspekcji Pracy. Zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia 

związane z zatrudnieniem, legalnością zatrudnienia, urlopami wypoczynkowymi, czasem pracy  

i wyposażeniem stanowisk pracy. 

Pracownicy, w ramach propagowania założeń kampanii, obsługiwali punkty  

konsultacyjno-informacyjne także w trakcie Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła  

we Włocławku. 

W Kujawsko- Pomorskich Dniach Pola w Grubnie, które odbyły się 14-15.06.2015 r. 

uczestniczyli przedstawiciele OIP w Bydgoszczy. Uczestnicy tego wydarzenia mieli możliwość 

skorzystania z porad i materiałów promocyjnych PIP. 

Dnia 3.12.2015 r. 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 z zakresu prawnej ochrony pracy 

oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. 

W ramach realizacji założeń kampanii zorganizowano 10 dyżurów redakcyjnych w mediach,  

w trakcie których eksperci OIP udzielali porad prawnych zainteresowanym słuchaczom i widzom. 

Dyżury takie odbyły się w Gazecie Pomorskiej, Nowościach Toruń, Tygodniku Pałuki, Gazecie 

Wyborczej oraz Zbliżeniach TVP Oddział Bydgoszcz, Radiu Pik, Telewizji Kujawy, TV Toruń. 

Poruszane w ich trakcie zagadnienia natury prawnej dotyczyły m.in. łamania praw pracowniczych 

przez pracodawców, urlopów na żądanie, mobbingu oraz różnic w zatrudnieniu między umową  

o pracę, a umową cywilno-prawną. 
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2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 

wypadkowa w małych zakładach pracy 

 
Cele programu 

 

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. 

 

Informacje ogólne o podmiotach objętych programem 

 

Programem objęto pracodawców zatrudniających głównie do 50 pracowników, u których 

odnotowano w latach ubiegłych wypadki przy pracy ciężkie lub śmiertelne albo, gdy wystąpiła 

powtarzalność wypadków przy pracy. Doboru zakładów do programu dokonano na podstawie bazy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.  

Do 216 pracodawców skierowano zaproszenia do udziału w programie prewencyjnym PIP.  

W dniach 17.04.2015 r. oraz 23.06.2015 r. zorganizowano w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

w Bydgoszczy oraz w Oddziale OIP w Toruniu dwa szkolenia dla 40 pracodawców.  

Po szkoleniach przeprowadzonych przez pracowników OIP Bydgoszcz kartę zgłoszenia 

udziału w programie prewencyjnym złożyło 25 pracodawców, a ankiety specjalistyczne dołączone  

do „Listy kontrolnej – Zarządzanie bezpieczeństwem” po przeprowadzeniu samokontroli przesłało  

do Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy 22 pracodawców.  

Pracodawcy, którzy przystąpili do udziału w programie prewencyjnym, kierowali się głównie: 

 możliwością lepszego dostosowania przedsiębiorstwa do wymagań bezpieczeństwa, 

 chęcią uzupełnienia wiedzy w zakresie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do prewencji 

wypadkowej,  

 możliwością skorzystania z pomocy inspektora pracy. 

 

Szkolenia pracodawców i ich przedstawicieli 

 

W trakcie każdego z przeprowadzonych 2 szkoleń, na wstępie poinformowano przedstawicieli 

pracodawców o tym, że udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny, a także o możliwości 

przeprowadzenia ewentualnej kontroli sprawdzającej. Następnie zapoznano uczestników szkolenia 

z założeniami programu prewencyjnego, omówiono listę kontrolną z komentarzem oraz ankietę 

specjalistyczną do wypełnienia przez pracodawców - dołączoną do listy kontrolnej.  

Uczestnikom szkolenia przekazano również drukowane materiały pomocnicze w postaci 

broszur wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Podczas szkoleń przedstawiono praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego jako 

skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń, 

analizy skutków ryzyka oraz podejmowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko 

zawodowe.  

Jednocześnie w trakcie szkoleń podniesiono problematykę szczególnego traktowania 

pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku, z uwagi na zwiększoną liczbę wypadków 

przy pracy w tej grupie zawodowej.  
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Prelegenci, w toku przeprowadzonych szkoleń, poinformowali też słuchaczy o założeniach  

do programu prewencyjnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowaniu projektu 

dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. 

 

  
Szkolenie dla pracodawców i ich przedstawicieli – beneficjentów programu prewencyjnego 

 

Analiza ankiet specjalistycznych  

 

Po dokonaniu analizy ankiet ustalono, że pracodawcy niechętnie ujawniają nieprawidłowości  

– na 21 przekazanych do OIP Bydgoszcz ankiet specjalistycznych, aż w 16 ankietach (76%) 

pracodawcy nie odpowiadali na pytania w części opisowej. W pierwszej przekazanej ankiecie 

pracodawca lakonicznie opisał działania podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości, wskazując jedynie 

zapisy ujęte w ocenie ryzyka zawodowego.  

 

Ustalono, że 5 pracodawców przesłało ankiety wskazujące na podjęte działania związane z: 

 wymianą starego parku maszynowego na nowy,  

 zakupem nowoczesnej pilarki tarczowej do drewna,  

 odnowieniem nawierzchni dróg wewnątrzzakładowych oraz pomieszczeń pracy,  

 zakupem nowego sprzętu biurowego,  

 doposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w techniczne środki 

poprawiające bezpieczeństwo tj. czujniki tlenku węgla w kotłowniach,  

 zakupem i wyposażeniem pracowników ekip monterskich w urządzenia ułatwiające 

komunikowanie się tzw. krótkofalówki,  

 wyposażeniem pracowników w bardziej skuteczne środki ochrony indywidualnej  

i wprowadzenia obowiązku ich stosowania,  

 wyposażeniem budynku w instalację przeciwpożarową oraz oznakowaniem i oświetleniem 

ciągów komunikacyjnych.  

 

Audyty kontrolne 

 

W ramach realizacji programu przeprowadzono 21 audytów kontrolnych, podczas których 

ujawniono nieprawidłowości w zakresie zarządzania ryzykiem zawodowym, a w szczególności: 

 postępowania powypadkowego w tym:  

o nieustalania wszystkich okoliczności, co miało znaczenie dla ustalenia przyczyn wypadku  

i określenia środków profilaktycznych,  

o nieustalania wszystkich lub ustalania nieadekwatnych przyczyn do stwierdzonych 

okoliczności wypadku,  

o nieterminowego sporządzania przez zespół powypadkowy protokołu ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz nieterminowego zatwierdzania protokołu 

przez pracodawcę, 
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o nieadekwatnie ustalonych środków i wniosków profilaktycznych, niewłaściwej oceny 

ryzyka zawodowego, w tym nieidentyfikowania wszystkich zagrożeń, a szczególnie 

aktywizujących wypadki,  

o braku ujęcia w protokole powypadkowym zapisów dotyczących przyczyn wypadku 

wynikających z naruszonych przez pracodawcę przepisów i zasad bhp, 

o ustalaniu wniosków i środków profilaktycznych nieadekwatnych do stwierdzonych 

przyczyn wypadków przy pracy, 

 braku dokonanej oceny ryzyka zawodowego, 

 niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego, w tym nieidentyfikowania wszystkich zagrożeń, 

a szczególnie aktywizujących wypadki,  

 braku spójności środków profilaktycznych wynikających z postępowania powypadkowego 

i wynikających z ocen ryzyka zawodowego. 

 

W ramach programu, aż 6 audytów kontrolnych zakończyło się oceną negatywną. Stanowi to 28% 

wszystkich audytów. Inspektorzy pracy w trakcie kontroli stwierdzili uchybienia w zakresie: 

 braku lub nieaktualizowania oceny ryzyka zawodowego, 

 braku aktualnych pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, 

 niepoddania pracowników wymaganym szkoleniem w dziedzinie bhp, 

 niepoddania pracowników wymaganym profilaktycznym badaniom lekarskim, 

 braku wyposażenia maszyn w wymagane urządzenia do awaryjnego zatrzymania, 

 braku dokonania wymaganych pomiarów i kontroli instalacji elektroenergetycznej, 

 nieustalania wszystkich okoliczności wypadków przy pracy, 

 ustalania nieadekwatnych przyczyn do stwierdzonych okoliczności wypadku. 

 

W ocenie inspektorów pracy m.in. ww. nieprawidłowości spowodowały, iż audyty zakończono 

oceną negatywną. 

W ramach realizacji wydanych po uprzednich kontrolach decyzji nakazowych i wniosków 

skierowanych wystąpień stwierdzono, że wykonano 22 decyzje oraz 32 wnioski zawarte  

w wystąpieniach. 

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 13 nakazów na piśmie 

zawierających 71 decyzji na piśmie. Skierowano 13 wystąpień zawierających 66 wniosków. 

 

Przykłady efektów podejmowanych działań przez pracodawców w wyniku samokontroli 

i audytów kontrolnych 

 

Podczas audytów kontrolnych stwierdzono, że niektórzy pracodawcy po wzięciu udziału  

w szkoleniach dokonywali przeglądu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, rejestru wypadków przy 

pracy, aktualności szkoleń w zakresie bhp, ważności badań lekarskich, poprawności instrukcji 

stanowiskowych zawierających wskazówki bhp, wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej.  

 

W wyniku tych działań: 

 przeanalizowano jakość środków ochrony indywidualnej będących na wyposażeniu 

pracowników i wyposażano ich w skuteczniejsze środki, 

 założono rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych, 

 opracowano i wdrożono do stosowania procedurę postępowania przy narażeniu na czynniki 

biologiczne,  

 dokonano ponownej oceny ryzyka zawodowego po zastosowaniu środków profilaktycznych 

i zapoznano z nimi pracowników. 

 

Należy uznać, iż u części podmiotów dokonujących samokontroli inspektorzy pracy stwierdzali 

nieprawidłowości, które w większości przypadków były usuwane jeszcze podczas trwania audytów. 

Ponadto, w trakcie kontroli inspektor pracy wskazał niezabezpieczoną przed otwarciem rozdzielnię 
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elektryczną oraz niezabezpieczone przed ich przewróceniem butle z gazami technicznymi. Na mocy 

wydanych decyzji ustnych ww. nieprawidłowości został natychmiast zlikwidowane. 

 

Wnioski 

 

Inspektorzy pracy nie wnosili uwag merytorycznych do „Listy kontrolnej…” i „Ankiety 

specjalistycznej”. Należy podkreślić, że także pracodawcy nie zgłaszali uwag do treści  

ww. dokumentów. 

Inspektorzy pracy, podczas audytów, wskazywali na właściwe rozwiązania w zakresie 

zabezpieczenia urządzeniami ochronnymi maszyn i urządzeń produkcyjnych czy też organizowania 

stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz ergonomii. Podczas kontroli zwracano 

uwagę na prawidłowości dokonywania oceny ryzyka zawodowego, w aspekcie ustalonych przyczyn 

wypadków przy pracy. Ponadto inspektorzy pracy zwracali uwagę na rzetelność sporządzania 

dokumentacji powypadkowej. 

Pracodawcom odpowiadał sposób przeprowadzania audytów kontrolnych, a przede wszystkim 

pomoc merytoryczna udzielana przez inspektorów pracy.  

W ramach realizacji wniosków z ubiegłego roku i dodatkowych działań prewencyjnych  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. zorganizowano warsztaty wypadkowe,  

w których wzięło udział 87 osób. Podczas warsztatów omawiano praktyczne wskazówki 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. Po prelekcji, w części warsztatowej 

uczestnicy podzieleni na grupy, dokonywali analizy wypadku pod kątem zagrożeń, które zaktywizowały 

wypadek oraz ustalali przyczyny, które miały bezpośredni wpływ na wystąpienie i przebieg wypadku. 

 

3. Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpieczeństwo 

pracy zależy od Ciebie” 

 
Podczas realizacji kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w 2015 r. działaniami 

objęto łącznie 881 podmiotów. W przekazie założeń kampanii udział wzięło 9 pracowników 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w tym 4 inspektorów pracy i 5 pracowników 

merytorycznych. Głównym przesłaniem przedsięwzięcia było popularyzowanie wzorców kulturowych 

bezpiecznej pracy, a także odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia  

i zdrowia własnego i innych osób. 

W ramach kampanii, oprócz szkoleń i warsztatów, OIP uczestniczył w imprezach targowych. 

Zainicjowane zostały też działania własne, jak ciesząca się dużym zainteresowaniem konferencja 

„Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. Inspektorat współorganizował również spotkania grupy 

roboczej oraz sygnatariuszy Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia ds. Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Do udziału w kampanii 

zachęcano także partnerów społecznych, z którymi OIP od dawna współpracuje w zakresie poprawy 

warunków pracy.  

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 

Okręg konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, która odbyła się 10.09.2015 r. w Wyższej 

Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prelegenci – w szczególności zaś pracodawcy zatrudniający osoby 

niepełnosprawne - na przykładzie doświadczeń z własnych zakładów pracy, wskazywali dobre praktyki 

w zakresie organizacji warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przedstawiciele 

fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, 

zapoznali słuchaczy z programami realizowanymi w swoich placówkach, a pracujące osoby 

niepełnosprawne opowiedziały o swoich oczekiwaniach wobec potencjalnych pracodawców. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

194 | S t r o n a  

 

  
Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” 

 
Działalność szkoleniową związaną z kampanią „Bezpieczeństwo pracy zależy  

od Ciebie” prowadzono także wśród społecznych inspektorów pracy w ramach Kujawsko-Pomorskiej 

Akademii Społecznego Inspektora Pracy. W tegorocznych sześciu szkoleniach udział wzięło 

207 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Zarządzie Regionu Bydgoskiego NSZZ 

„Solidarność” (50 osób), Krajowym Związku Zawodowym Ciepłowników (52 uczestników), Związku 

Nauczycielstwa Polskiego (56 uczestników), NSZZ Pracowników Wojska Inspektoratu Wsparcia  

SZ RP Polski Północnej (33 osoby), w Anwil S.A. (7 osób) i w firmie Hydro-Vacuum (łącznie 9 osób). 

 

  
Szkolenie dla SIP zrzeszonych w NSZZ Solidarność 

 

Społeczni inspektorzy pracy oraz pracownicy służb bhp byli również adresatami warsztatów 

wypadkowych skierowanych do firm, w których w 2015 r. zarejestrowano wypadki lub zdarzenia 

potencjalnie wypadkowe. W ubiegłym roku w 4 warsztatach wypadkowych udział wzięło  

87 społecznych inspektorów pracy działających w sieciach handlowych (15 osób), w Krajowym 

Związku Zawodowym Ciepłowników (36), w Zakładach Tłuszczowych w Kruszwicy (18) oraz  

w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Służb BHP (18).  

 

  
Warsztaty wypadkowe dla SIP działających w sieciach handlowych  
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W ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” działania podejmowano także  

w miejscach realizacji istotnych zarówno dla Bydgoszczy, jak i całego regionu inwestycji budowlanych. 

Dnia 21.04.2015 r. przedstawiciel OIP przeprowadził szkolenie na budowie Zakładu Termicznego 

Przekształcenia Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego  

w Bydgoszczy. Podczas spotkania zaprezentowany został stan bezpieczeństwa prac na budowie  

w świetle kontroli PIP oraz założenia programów prewencyjnych adresowanych do branży budowlanej. 

W szkoleniu udział wzięło 29 osób, w tym 20 przedstawicieli firm podwykonawczych, 7 pracowników 

tych podmiotów oraz 2 pracowników służby bhp. 

Miesiąc później, w dniach od 18 do 24 maja, podczas przebiegającego pod hasłem 

„Bezpieczeństwo wspólna sprawa” Tygodnia Bezpieczeństwa Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata 

Porażyńska została zaproszona na pokaz dobrych praktyk w wykonaniu firmy ROCK MASTER  

z Krakowa, który odbył się 19.05.2015 r. na budowie Węzła Zachodniego w Bydgoszczy.  

Kolejne wydarzenie związane z bezpieczeństwem w budownictwie odbyło się 20.05.2015 r.  

na budowie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku. Tam też zorganizowano 

szkolenie, w którym uczestniczyły 43 osoby kadry zarządzającej procesem budowy, w tym  

12 podwykonawców.  

 

 

 
Pokaz dobrych praktyk podczas Tygodnia Bezpieczeństwa 

 

Z kolei dnia 22.05.2015 r., również w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, w Toruniu 

zorganizowano spotkanie przedstawiciela OIP z pracownikami i podwykonawcami firmy budowlanej 

Budimex. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo pracy. Spotkanie zaowocowało podpisaniem 

przed podwykonawców deklaracji w sprawie przystąpienia do programu informacyjno-prewencyjnego 

w budownictwie. 

W podobnej akcji, ale na nieco mniejszą skalę, OIP wziął udział przy okazji Dnia 

Bezpieczeństwa w firmie Pilkington oddział w Bydgoszczy przebiegającego pod hasłem „Upadek to nie 

przypadek”. Na zaproszenie przedsiębiorstwa, dnia 15.10.2015 r. w siedzibie firmy przeprowadzone 

zostało szkolenie na temat zagrożeń związanych z pracami na wysokościach. W spotkaniu 

uczestniczyło 60 pracowników Pilkington, którzy zapoznali się w dobrymi praktykami m.in. w zakresie 

montażu i ustawienia rusztowań, drabin, a także z zabezpieczeniem w środki ochrony indywidualnej 

podczas prac na wysokościach.  

Prelekcje na temat wypadków przy pracy i zagrożeń wynikających z zajmowanego stanowiska 

inspektorzy oraz pracownicy merytoryczni OIP prowadzili również wśród uczniów i nauczycieli.  

W szkoleniu dla kadry kierowniczej włocławskich szkół zorganizowanym przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku udział wzięło 21 osób, natomiast 25 uczniów  

i pracowników Zespołu Szkół we Wroniu uczestniczyło w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pracy 

pod kątem zagrożeń występujących w sektorze gastronomicznym. Odbiorcami spotkań szkoleniowych 
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było też 20 komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz 22 pracowników 

służb bhp tych komend, którym zaprezentowano zagadnienia z zakresu oceny ryzyka zawodowego  

i zasad ochrony przed zagrożeniami w jednostkach gaśniczo-ratowniczych. Omówiono też statystyki 

dotyczące wypadków przy pracy, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.  

Z przekazem kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” docierano do odbiorców  

w trakcie imprez plenerowych i targów. W roku 2015 OIP uczestniczył w XII edycji Targów Pracy i Dni 

Kariery UTP organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego  

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz w XXIII edycji targów branżowych WOD-KAN. 

Przedsięwzięcia te stanowiły doskonałą okazję do udzielania fachowych porad prawnych w zakresie 

prawa pracy i bhp oraz zapoznawania odwiedzających stoisko OIP z wydawnictwami oraz broszurami 

promującymi dobre praktyki. 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych działań realizowanych w ramach kampanii 

„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” było podpisanie dnia 24.11.2015 r. przez 9 Sygnatariuszy 

Porozumienia ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie wspólnej deklaracji w sprawie stosowania  

na budowach środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Deklaracja, szczegóły której we wrześniu 2015 r. 

wypracowali koordynatorzy i członkowie grupy roboczej Porozumienia, to odpowiedź na występujące 

na budowach zagrożenia związane z niestosowaniem przez podwykonawców oraz osoby 

przebywające na budowie podstawowych środków ochrony indywidualnej. Dokument zawiera 

standardy bhp w zakresie ŚOI, których wspomniane firmy zobowiązały się przestrzegać. Standardy  

te dotyczą stosowania na wszystkich projektach budowlanych hełmów ochronnych, kamizelek 

ostrzegawczych (przez wszystkich pracowników budowy i inne osoby przebywające na placu budowy) 

zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie stosują oni ochronnej odzieży ostrzegawczej oraz bezpiecznego 

obuwia co najmniej klasy S3.  

 

 

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i podpisanie 

deklaracji przez 9 sygnatariuszy Porozumienia 

 

Chcąc oddziaływać na świadomość uczniów skupionych wokół sektora rolniczego, OIP 

uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie, które odbyło 

się 29.10.2015 r. w Przemystce. Naczelnym celem obrad komisji było bowiem promowanie wśród 

przyszłych rolników dobrych praktyk stosowanych we wzorcowych gospodarstwach rolnych oraz 

uwrażliwienie na zagrożenia zawodowe i wypadkowe przy obsłudze zwierząt gospodarskich. 

Pokaz dobrych praktyk zaprezentowany został w nowoczesnej udojni, w Gospodarstwie 

Rolnym ROLHOD w Wąsewie, które nastawione jest na hodowlę krów mlecznych i produkcję mleka. 

Dalsza część obrad miała miejsce w siedzibie szkoły w Przemystce. Wygłoszone prelekcje dotyczyły 

zagrożeń zawodowych przy pracy rolniczej, przykładów najczęściej występujących wypadków przy 

obsłudze zwierząt oraz oceny ryzyka zawodowego przy udoju mleka.  
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Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie w Przemystce 

 

4. Kampania informacyjno-prewencyjna  

„Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 
 

W 2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła kampanię społeczną, której adresatami byli 

rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne, członkowie ich rodzin, a także inne osoby 

narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy rolniczej. Była ona realizowana 

pod przewodnim hasłem „Rutyna na wsi rani i zabija”. Działania podejmowane w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy miały przede wszystkim na celu ograniczanie ryzyka wypadkowego 

w sektorze rolniczym oraz poprawę ochrony zdrowia osób wykonujących prace rolnicze. 

Przeprowadzone obserwacje oraz dane statystyczne wskazują, że brak uwagi i koncentracji podczas 

pracy ze zwierzętami gospodarskimi oraz wykonywanie czynności obsługowych rutynowo często 

powoduje zagrożenia wypadkowe i prowadzi do utraty zdrowia lub życia. Wypadki związane  

z uderzeniem, przygnieceniem i pogryzieniem przez zwierzęta stanowią trzecią najliczniejszą grupę 

nieszczęśliwych zdarzeń, którym ulegają rolnicy indywidualni. W celu podniesienia świadomości 

zagrożeń występujących w związku z pracami związanymi z obsługą zwierząt gospodarskich  

i wskazania na potrzebę stosowania dobrych praktyk w obejściu gospodarskim, pracownicy OIP 

prowadzili działalność szkoleniową oraz doradztwo techniczne w trakcie całorocznych wizytacji 

gospodarstw rolnych. W ramach realizacji kampanii przeprowadzono: 35 szkoleń i prelekcji dla 1 026 

odbiorców, 19 konkursów dla 1 149 rolników indywidualnych, uczniów szkół rolniczych, podstawowych 

i gimnazjalnych oraz 152 wizytacji gospodarstw indywidualnych i prac polowych. 

Nadrzędnym celem w działaniach realizowanych w ramach tegorocznej kampanii były 

przedsięwzięcia szkoleniowo - edukacyjne skierowane zarówno do dorosłych rolników, jaki i do dzieci 

oraz młodzieży zamieszkującej lub przebywającej na terenach wiejskich. 

Okres zimowy to doskonały moment na działalność szkoleniową skierowaną do rolników.  

W trakcie szkoleń omówione zostały największe zagrożenia występujące na terenie obejścia czy przy 

wykonywaniu prac związanych z obsługą zwierząt gospodarskich i polowych. Wskazane zostały dobre 

praktyki oraz praktyczne rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa pracy. Dodatkowo  

w trakcie spotkań poruszona została problematyka wypadków przy pracy w rolnictwie z udziałem 

dzieci. Rolnikom przedstawiono więc prace wzbronione dzieciom do lat szesnastu. Dużą grupę 

odbiorców stanowiły kobiety zamieszkujące tereny wiejskie, które sprawując opiekę nad rodziną, 

powinny być świadome sytuacji niebezpiecznych prowadzących do wypadków z udziałem dzieci.  
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Szkolenie dla rolników w Murczynku 

 

Szkolenia adresowane były także do rolników prowadzących praktyczną naukę zawodu oraz 

uczniów szkół o profilu rolniczym odbywających praktyczne przygotowanie do zawodu.  

Szkolenia i pogadanki skierowane do dzieci i młodzieży przeprowadzane było zarówno  

w placówkach oświatowych znajdujących się na terenach wiejskich w trakcie roku szkolnego, jak  

i w świetlicach wiejskich organizujących wypoczynek podczas ferii zimowych i wakacji letnich. 

W trakcie spotkań uwrażliwiano młodych słuchaczy na zagrożenia, jakie mogą na nich czyhać 

w obrębie gospodarstwa rolnego. Uczestnicy spotkań brali także udział w konkursach plastycznych 

na temat zagrożeń występujących na wsi. 

 

 

Spotkanie z dziećmi w Krotoszynie 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził spotkania edukacyjne w ramach działań 

pod hasłem „Bezpieczne lato”. Cel, jaki przyświecał temu przedsięwzięciu to przede wszystkim 

popularyzacja wiedzy na temat występujących lub mogących wystąpić zagrożeń wypadkowych  

i chorobowych przy pracy w rolnictwie. Uczestnicy spotkań przyswajali wiedzę poprzez różnego 

rodzaju gry i zabawy oraz pogadanki.  

W tym roku do współpracy w ramach tych działań przyłączyła się Państwowa Straż Pożarna, 

którą reprezentowała m.in. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Bydgoszczy a także Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle 
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Po lewej: pokaz ratownictwa wysokościowego na obozie, po prawej: biblioteka w Potulicach 

 

W roku 2015 r. przeprowadzono w sumie 35 szkoleń, w których uczestniczyło 213 rolników i 779 

uczniów. Podejmowane działania edukacyjne wspierane były praktycznym doradztwem technicznym 

oraz urozmaicone konkursami wiedzy i plastycznymi, skierowanymi do poszczególnych grup 

docelowych. 

W ramach doradztwa technicznego pracownicy OIP przeprowadzali wizytacje gospodarstw 

rolnych i dokonywali oceny stanu bezpieczeństwa budynków inwentarskich, gospodarskich oraz 

całości obejścia. Uwagę skupiano przede wszystkim na ocenie stanu bytowania zwierząt 

gospodarskich. Uczulano na konieczność utrzymania odpowiednich warunków higienicznych  

w pomieszczeniach dla zwierząt.  

Najczęstsze zaobserwowane nieprawidłowości w obejściu to przede wszystkim zły stan 

nawierzchni podwórza, ogólny nieporządek i brak wyznaczonych miejsc do przechowywania maszyn  

i urządzeń, niedostateczne zabezpieczenie otworów w ziemi oraz użytkowanie drabin stanowiących 

zagrożenie - z niesolidnymi szczeblami, o niewystarczającej długości, bez zabezpieczeń przed 

poślizgnięciem.  

W nieodpowiedni sposób przechowywano maszyny i urządzenia – brak specjalnie 

wyznaczonych miejsc ich składowania. Niewłaściwie magazynowano również środki ochrony roślin.  

W celu eliminacji tych nieprawidłowości, podczas wizytacji przekazywano rolnikom naklejki  

do oznaczenia w obejściu miejsc niebezpiecznych. 

 

  
Po lewej: prawidłowo oznakowany magazyn środków ochrony. Po prawej. zabezpieczenie drzwi przed 

samoczynnym zamknięciem 

 

Budynki inwentarskie często posiadały niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe i ścienne, 

a w pomieszczeniach gospodarskich – warsztatach, garażach - panował bałagan, drzwi nie były 

zabezpieczone przed samoczynnym zamknięciem. Dodatkowo ogromne zagrożenie wypadkowe 
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stwarzają pilarki tarczowe, które w wielu zaobserwowanych przypadkach nie posiadały wymaganych 

osłon. 

 

  
Po lewej: niezabezpieczone otwory zrzutowe, po prawej: oznakowane schody 

 

W trakcie przeprowadzania wizytacji prac polowych wykonywanych przez rolników, 

zaobserwowano niebezpieczną obsługę pras do słomy – przede wszystkim brak kompletnych osłon 

części ruchomych i usuwanie zapchania słomy przy włączonym napędzie. Nieprawidłowości 

występowały również przy pracach żniwnych wykonywanych kombajnami. Zaobserwowano też 

przypadki nieprawidłowego sposobu transportu przyrządu żniwnego po drogach publicznych  

i niesprawne sygnalizacje świetlne.  

 

  
Po lewej: prowizoryczna osłona na przegubie wałka, po prawej zniszczona osłona wałka 

 

W ramach wizytacji dokonywany był przegląd stanu technicznego użytkowanych  

w gospodarstwach maszyn takich jak ciągniki, przyczepy ciągnikowe i inne urządzenia rolnicze. 

Najczęstsze zaobserwowane nieprawidłowości związane z obsługą tych maszyn to: brak osłon 

ruchomych elementów, niewłaściwe sprzęganie ciągnika z przyczepą lub innymi maszynami czy 

wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych przy włączonym napędzie. 

Wizytacjami, jak co roku, objęte zostały również gospodarstwa rolników zgłaszających swój 

akces w tegorocznej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W miesiącach kwiecień  

– czerwiec 2015 r. członkowie komisji oceniający tegorocznych kandydatów startujących w tym 

prestiżowym konkursie dokonali wizytacji 74 zgłoszonych gospodarstw na terenie całego województwa 

kujawsko-pomorskiego. Spośród ocenionych uczestników wyłoniono gospodarzy reprezentujących 

nasze województwo na etapie krajowym – państwa Anetę i Pawła Lewandowskich z Milżyna.  

Na szczeblu ogólnopolskim otrzymali oni nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy.  

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

201 | S t r o n a  

 

 

Laureat nagrody specjalnej BGR 2015  

 

Wspomniane wcześniej działania szkoleniowo – edukacyjne urozmaicane były organizacją 

konkursów wiedzy i konkursów plastycznych na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Kierowano 

je zarówno do dorosłych rolników, jak i dzieci oraz młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie. W 2015 r. 

przeprowadzono 22 konkursy dla 184 rolników indywidualnych oraz 965 uczniów szkół rolniczych  

i podstawowych.  

Na łamach „Gazety Pomorskiej” odbył się coroczny konkurs „Bezpieczna Zagroda – zwierzaki 

to nie pluszaki”. Celem rywalizacji było podnoszenie i popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej 

pracy w rolnictwie oraz kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw podczas pracy rolniczej. 

 Uczniowie szkół rolniczych z województwa kujawsko–pomorskiego ponownie rywalizowali  

w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie na rok 2015. Przyszli młodzi 

rolnicy sprawdzali w ten sposób swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich 

działach rolnictwa. Cel konkursu to szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych rolników oraz 

umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej przy pracy w rolnictwie. 

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i posiadający grunty rolne w województwie kujawsko 

–pomorskim wzięli udział w XXV Finale Olimpiady Rolniczej.  

Duże zainteresowanie wzbudzał również, zorganizowany wraz z Placówką Terenową KRUS  

w Grudziądzu już po raz piąty, Regionalny Konkurs „Bezpieczeństwo i Higieny Pracy  

w gospodarstwie rolnym z elementami prawa z zakresu rolnictwa obowiązującego w Unii Europejskiej”. 

Udział w rywalizacji wzięły osoby prowadzące gospodarstwa, które poszerzały w ten sposób swoją 

wiedzę na temat dyrektyw postępowania rolników w Unii Europejskiej.  

Dodatkowo konkursy wiedzy odbywały się na stoiskach konsultacyjno- informacyjnych  

w trakcie imprez targowych.  

 

 
Dni Pola w Grubnie 
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Ciekawą inicjatywą podjętą w ramach realizacji kampanii „Szanuj życie – bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym” było zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa 

Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Tym razem Komisja 

obradowała w Wąsewie i Przemystce. Obradom towarzyszył pokaz dobrych praktyk w nowoczesnej 

udojni. Posiedzenie rozpoczęło się od wizyty w Gospodarstwie Rolnym ROLHOD w Wąsewie, które 

nastawione jest na hodowlę krów mlecznych i produkcję mleka. Z przykładami dobrych praktyk mogła 

zapoznać się, oprócz członków komisji, także grupa uczniów z klas o profilu rolniczym z Zespołu Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Szkoleniowa 

część obrad miała miejsce w siedzibie szkoły. W trakcie spotkania poruszono kwestie zagrożeń 

zawodowych przy pracy rolniczej, omówiono przykłady najczęściej występujących wypadków przy 

obsłudze zwierząt. Naczelnym celem obrad komisji było promowanie wśród przyszłych rolników 

dobrych praktyk stosowanych we wzorcowych gospodarstwach rolnych oraz uwrażliwienie  

na zagrożenia zawodowe i wypadkowe przy obsłudze zwierząt gospodarskich. 

 

 

Dobre praktyki w udojni 

 

W marcu 2015 r. wspólnie z Placówką Terenową KRUS w Grudziądzu zorganizowana została 

konferencja pod nazwą „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”. Do współpracy przy 

zorganizowaniu wydarzenia zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucje 

działające na rzecz rolnictwa. Ideą konferencji było promowanie dobrych praktyk w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. 

W celu wsparcia działań na rzecz ochrony pracy w gospodarstwach rolnych na terenie parafii 

wchodzących w skład administracyjny województwa kujawsko–pomorskiego Okręgowy Inspektor 

Pracy w Bydgoszczy zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie założeń realizowanej kampanii do Jego 

Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezji Pelplińskiej. Do parafii podległych diecezji rozesłany został 

tegoroczny apel Głównego Inspektora Pracy, skierowany do rolników na temat ochrony zdrowia i życia 

dzieci w gospodarstwie rolnym w celu rozpropagowania jego treści wśród lokalnej społeczności. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, wypełniając założenia kampanii, podjął 

współpracę z lokalnymi mediami. W lipcu wyemitowany został w Radiu Złote Przeboje materiał 

promujący założenia działań realizowanych przez PIP skierowanych do rolników oraz wskazujący  

na zagrożenia wynikające z intensyfikacji prac polowych. Cykliczne publikacje prasowe w „Gazecie 

Pomorskiej” – „Strefa Agro” dotyczyły kwestii ogólnej tendencji spadkowej ilości wypadków przy pracy 

w sektorze rolniczym, a także przybliżały założenia kampanii informacyjno- prewencyjnej „Szanuj Życie 

– bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych”. W trakcie „Rozmowy Dnia” w TVP Bydgoszcz zostały 

przedstawione założenia działań realizowanych przez PIP skierowanych do rolników i członków ich 

rodzin, zwłaszcza dzieci i młodzieży zamieszkującej i przebywającej na terenach wiejskich. 

Świadomość rolników na temat zagrożeń występujących w ich pracy jest coraz bardziej 

zadawalająca. Potwierdzić to mogą chociażby statystyki wypadkowe. W pierwszym półroczu, w całym 

województwie kujawsko–pomorskim, zanotowano mniejszą liczbę wypadków przy pracy rolniczej  

– wskazuje to zatem na ogólną tendencję spadkową. Wiąże się to zapewne z faktem, że park 
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maszynowy w gospodarstwach rolnych jest coraz bardziej nowoczesny. Maszyny posiadają osłony  

na przekaźnikach mocy, co zmniejsza ryzyko pochwycenia przez wirujące elementy. Dodatkowo coraz 

łatwiej jest przekonać rolników do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w obrębie gospodarstwa 

wskazując, że można to zrobić często bez większych nakładów finansowych. Duże znaczenie ma tutaj 

prowadzona działalność szkoleniowa kierowana nie tylko do dorosłych rolników, ale także  

do najmłodszych mieszkańców wsi.  

Niezbędnym wydaje się również dalsze, szerokie współdziałanie z partnerami społecznymi  

i branżowymi, rozpowszechnianie założeń 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 w celu popularyzacji działań 

podejmowanych przez PIP kierowanych do społeczności wiejskiej. 

 

5. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie 

 
Pozyskiwanie pracodawców do udziału w programie prewencyjnym 

 

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. Podmiotami objętymi działaniami byli pracownicy zarówno głównych 

wykonawców, jak i firm podwykonawczych, realizujących m.in. takie projekty jak: 

 budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, 

 budowa Centrum Wystawienniczo-Targowym w Myślęcinku, 

 budowa linii tramwajowej realizowanej w Toruniu. 

 

Działalność prewencyjna  

 

W ramach działań edukacyjno-informacyjnych prowadzone były szkolenia: 

 na dużych budowach realizowanych na terenie województwa podległego OIP Bydgoszcz, 

 podczas posiedzenia Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Sygnatariuszy 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 

 w siedzibie OIP w Bydgoszczy. 

 

W ramach wymiany informacji odnotowano: 

 2 spotkania z managerem ds. bhp jednej z firm budowlanych z oddziałem w Bydgoszczy, 

 pokaz dobrych praktyk na budowie węzła zachodniego w Bydgoszczy, 

 uczestnictwo w posiedzeniu grupy roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie. 

 

Audyty kontrolne – kontrole sprawdzające zrealizowanie założeń programu 

 

Do kolejnego etapu programu prewencyjnego, potwierdzonego dobrowolnym złożeniem 

pisemnej deklaracji, zgłosiło się 9 firm budowlanych objętych właściwością miejscową OIP Bydgoszcz.  

Audyty kontrolne były przeprowadzone przez wyznaczonych inspektorów pracy w 8 firmach 

budowlanych, w tym w 2 firmach zostały przeprowadzone po 2 kontrole sprawdzające, z których 

kolejna kontrola w każdym z podmiotów zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

W wyniku drugiej kontroli przeprowadzonej w spółce z siedzibą w Żninie i w zakładzie usługowo-

handlowym z siedzibą w Inowrocławiu inspektorzy pracy stwierdzili wdrożenie standardów bhp 

wynikających z przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp na realizowanych budowach,  

z zastosowaniem listy kontrolnej, przy czynnym wsparciu inspektorów pracy.  

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole u 8 pracodawców zatrudniających ogółem 282 

pracowników w ramach stosunku pracy. 
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W programie czynny udział wzięły firmy budowlane z sektora prywatnego, w tym 5 firm 

zatrudniających od 10 do 49 pracowników i 3 firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. 

W toku prowadzonych czynności kontrolnych udzielono 19 porad prawnych i 56 porad technicznych. 

Program ukończyło ogółem 8 firm budowlanych z wynikiem pozytywnym, otrzymując 

zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP.  

Każda z firm, która przystąpiła do programu, wykazała duże zaangażowanie w dostosowaniu 

warunków pracy do wymaganych standardów bhp, w szczególności dwie firmy, które w ramach 

programu prewencyjnego poddały się kontroli inspektora pracy dwukrotnie. 

 

  
Rozdzielnia elektryczna na budowie  

z widocznymi podwieszonymi kablami 
elektrycznymi i ustawionym w pobliżu sprzętem 

ppoż. wraz z instrukcją 

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości  

na poziomie ok 0,6 m. w remontowanym budynku. 

Widoczna tablica informacyjna z wywieszonymi 

instrukcjami bhp 

 

Działania uzupełniające  

 

Podczas realizacji programu prewencyjnego prowadzono dodatkowe działania, w tym 

związane z popularyzacją i uczestnictwem w spotkaniu edukacyjnym na budowie realizowanej przez 

jednego z Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Oprócz tego: 

 udzielano porad na stoisku PIP na Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 

WOD-KAN w Myślęcinku, 

 uczestniczono w posiedzeniu grupy roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie, którego celem było wypracowanie standardów, jakie mają obowiązywać  

na terenach budów, 

 uczestniczono w spotkaniu grupy roboczej oraz komitetu sterującego Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, podczas którego nastąpiło podpisanie aneksu dla 

„Porozumienia w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej”. 

 

Podczas uczestnictwa w spotkaniu edukacyjnym na budowie Centrum Wystawienniczo-

Targowym w Myślęcinku inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie w zakresie przestrzegania 

przepisów bhp i konkurs dla kilkunastu podwykonawców pracujących na budowie. 

Dla realizacji założeń programu wykonywane były również działania związane  

z przygotowaniem, w tym: 

 telefoniczna weryfikacja obecności przedsiębiorców zaproszonych na szkolenia, 

 przygotowanie listy podmiotów i przetwarzanie jej do potrzeb korespondencji seryjnej, 

 przygotowanie prezentacji na Dzień Budowlanych organizowany w urzędzie wojewódzkim, 
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 przygotowanie raportu nt. działalności Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 

OIP w latach 2014 – 2015,  

 opracowanie i wysyłka zaproszeń do programu prewencyjnego.  

 

Ocena jakościowa i wnioski 

 

Pracodawcy przystępujący do udziału w programie wyrażali chęć zdobycia lub uzupełnienia 

posiadanej wiedzy w zakresie prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp, głównie poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez OIP Bydgoszcz. Dla realizacji założeń programu 

prewencyjnego przeprowadzono audyt we wszystkich zakładach, które po złożeniu deklaracji 

potwierdziły gotowość przeprowadzenia kontroli sprawdzającej. 

Z wynikiem pozytywnym ukończyło program 8 firm budowlanych, z czego 2 zasługiwały  

na szczególne uznanie z powodu dużego zaangażowania dla osiągnięcia celu, potwierdzonego 

uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu programu”. 

Dla osiągnięcia założonego celu jedna z firm z siedzibą w Inowrocławiu w krótkim czasie 

usunęła wszystkie nieprawidłowości związane z stanem niezgodnym z przepisami prawa pracy. Druga 

kontrola inspektora pracy potwierdziła zrealizowanie środków prawnych poprzednio wydanych  

(6 decyzji nakazowych i 7 wniosków wystąpienia) oraz bieżącą praworządność w prowadzonej 

działalności (firma uzyskała pozytywną ocenę końcową). 

Druga z firm, która poddała się dwukrotnie kontroli sprawdzającej, z siedzibą w Żninie, dla 

realizacji celu prewencyjnego w budownictwie zaangażowała dodatkowo zewnętrzną firmę bhp, 

niezależnie od służby bhp pracodawcy, do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w spółce, w tym 

wzmożonych kontroli na budowach, z wykorzystaniem listy kontrolnej otrzymanej podczas szkolenia w 

OIP w Bydgoszczy. Audyt wewnętrzny miał dodatkowo dyscyplinować nadzór techniczny 

odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów bhp w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 

Efektem samokontroli była pozytywna ocena końcowa inspektora pracy, bez stosowania 

środków prawnych.  

Sektor budowlany z racji specyfiki pracy i zagrożeń w nim występujących należy objąć 

szczególną opieką, w ramach której niebagatelną rolę odgrywają wszelkie działania prewencyjne. Tego 

typu inicjatywy będą sukcesywnie rozwijane i kontynuowane. 

 

 

Jedno z wejść do remontowanego budynku, z daszkiem 

ochronnym i zabezpieczeniami przed upadkiem 

z wysokości przy krawędziach naświetli 
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6. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych 

wymagań BHP przez maszyny i urządzenia użytkowane  

w przetwórstwie przemysłowym  
 

Informacje ogólne 

 

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy realizował program prewencyjny  

w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane  

w przetwórstwie przemysłowym W tym celu wytypowano grupę 126 zakładów pracy z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego, do których skierowano bezpośrednie zaproszenia do udziału  

w ww. programie prewencyjnym. W zaproszeniach poinformowano, iż celem programu jest 

zapobieganie wypadkom przy pracy podczas obsługi maszyn, szeroko rozumiane wspieranie 

przedsiębiorstw w doprowadzeniu eksploatowanego parku maszynowego do stanu technicznego 

gwarantującego bezpieczeństwo jego użytkownikom oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zasadami bezpieczeństwa pracy.  

W dniu 24.04.2015 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się 

spotkanie, na które przybyło 20 pracodawców. Dodatkowo obecna była grupa 18 pracowników 

zatrudnionych głównie na stanowiskach kierowniczych w działach utrzymania ruchu, kierowników 

produkcji oraz 10 osób bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem służby bhp. Dało to łączną liczbę 

48 uczestników.  

W toku szkolenia uczestnikom przekazano wszystkie niezbędne materiały informacyjne oraz 

promocyjno-szkoleniowe. Po szkoleniu zainteresowanie programem wyraziły ogółem 23 podmioty, 

które zostały zaliczone do harmonogramu centralnego. Już w toku trwania programu z uczestnictwa  

w nim zrezygnował 1 podmiot, tym samym liczba uczestników programu prewencyjnego spadła  

do 22. 

 W czasie trwania programu prewencyjnego pracodawcy przesłali do OIP w Bydgoszczy łącznie 

127 ankiet dotyczących działań związanych z dostosowaniem użytkowanych maszyn do wymagań 

minimalnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ich weryfikacji ustalono, że założenia 

programu spełniają 72 ankiety. W stosunku do pozostałych 55 ankiet weryfikacja była negatywna. 

Kontrolami sprawdzającymi sposób realizacji tematu prewencyjnego objęto 100% uczestników 

tj. 22 pracodawców. Z tej grupy program z wynikiem pozytywnym ukończyło 20 pracodawców  

i ostatecznie taka właśnie liczba „Zaświadczeń o ukończeniu programu prewencyjnego PIP” została 

wydana. Wręczenie zaświadczeń odbyło się podczas uroczystej gali 17.11.2015 r.  

 

Ocena jakościowa  

 

Wyłaniając pracodawców w celu zaproszenia do udziału w programie prewencyjnym, 

kierowano się głównie rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z sekcją C Polskiej 

Klasyfikacji Działalności. Następnie z grupy tej wyłoniono zakłady głównie prowadzące działalność  

w zakresie obróbki metali skrawaniem.  

W toku spotkania, które odbyło się Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w dniu 

24.04.2015 r. omówiono m.in. listę kontrolną stanowiącą cenne zaplecze merytoryczne uczestników, 

zaprezentowano przykłady negatywnych, jak i pozytywnych rozwiązań technicznych, z którymi można 

się spotkać podczas oceny maszyny. Wskazano też zalecane rozwiązania zgodne z przepisami prawa 

pracy oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Analizując sposób wypełnienia ankiet „jednomaszynowych”, można zauważyć, że sposób  

i zaangażowanie pracodawców w realizację programu prewencyjnego był zróżnicowany. Nie wszyscy 

pracodawcy przesłali zwrotnie ankiety, natomiast inni - w zależności od przypadku, przesłali do OIP  

aż do 50 wypełnionych ankiet. Wszystkie przesłane ankiety zostały zweryfikowane – było ich łącznie 

127. Z tej grupy tylko 72 ankiety zostały ocenione jako, te które odnosiły się do maszyn podlegających 

pod wymagania minimalne. W 55 przypadkach ustalono, że dokonano oceny maszyn, które z uwagi  

na rok produkcji (2004 r. i lata następne) podlegają pod wymagania zasadnicze. Mimo omówienia  
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w toku szkolenia sposobu prawidłowego wypełniania ankiety – z uwzględnieniem roku produkcji 

maszyny  

–sposób ich wypełniania nie był jednorodny. Jak można przypuszczać, może mieć to wiązek z: 

 upływem czasu pomiędzy terminem szkolenia a terminem przystąpienia do dokonania oceny 

maszyny i wypełnieniem ankiety, 

 niezrozumieniem treści zapisów poszczególnych wymagań, jakie powinna spełniać maszyna  

–treść wymagań podana w ankiecie zapisana jest w sposób syntetyczny,  

 dokonywaniem oceny maszyny przez inne osoby niż uczestniczące w szkoleniu. 

 

Tylko 1 pracodawca podjął działania znacznie wykraczające (w porównaniu z innymi uczestnikami) 

poza ramy programu prewencyjnego. Oprócz ankiet specjalistycznych przesłał opracowania dla  

5 maszyn podlegających pod wymagania minimalne. W opracowaniach tych zamieszczono: 

 dokumentację fotograficzną obrazującą maszynę,  

 protokół dopuszczenia maszyny do ruchu,  

 plan przeglądów,  

 omówienie stref niebezpiecznych, 

 wypełnioną listę kontrolną dotycząca oceny spełniania przez maszynę minimalnych wymagań, 

 wnioski wynikające z przeprowadzonej, udokumentowanej oceny. 

 

W przypadku 2 pracodawców, u których audyty zakończyły się negatywnie – pracodawcy nie 

spełnili celów założonych w programach prewencyjnych – ustalono, że przyczyny takiego stanu  

są następujące: 

 Inspektora pracy poinformowano, że w zakładzie jest eksploatowanych ogółem 60 automatów 

tokarskich. Część z nich została już dostosowana do wymagań minimalnych. Z uwagi na dużą 

liczbę automatów, które należy jeszcze dostosować do ww. wymagań, działania te zostały 

podzielone na etapy. Sukcesywnie montowane są osłony, modernizuje się układy sterowania, 

maszyny wyposaża się w wyłączniki awaryjne oraz dokonuje się innych zakupów  

i modernizacji mających na celu dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych. W celu 

utrzymania płynności finansowej zakładu, z uwagi na duży zakres prac modernizacyjnych, 

proces dostosowania maszyn do ww. wymagań został rozciągnięty na lata 2015–2016. 

Pracodawca wyraził nadzieję na zakończenie tego procesu do końca 2016 r. 

 

 Pracodawca przesłał do OIP w Bydgoszczy łącznie 9 ankiet. Po dokonaniu ich weryfikacji  

w 3 przypadkach ustalono, że dokonano tam oceny maszyn wyprodukowanych w latach  

2004–2005 tj. podlegających pod wymagania zasadnicze. Pozostałe ankiety dotyczyły maszyn 

takich, jak:  

o szlifierka do płaszczyzn – rok produkcji 1983,  

o wiertarka stołowa – rok produkcji 1992,  

o wiertarka kadłubowa – rok produkcji 1957, 

o szlifierka narzędziowa – rok produkcji 1977, 

o piła taśmowa – rok produkcji 1993, 

o frezarka pionowa – rok produkcji 1977. 

 

Inspektor pracy, przeprowadzając audyt u pracodawcy, stwierdził, że w zależności  

od przypadku, maszyny nie posiadają właściwych wyłączników awaryjnych (blokowanych 

mechanicznie, o odpowiedniej kolorystyce) lub wyłącznik awaryjny został zainstalowany w sposób 

niezgodny z zasadami ergonomii oraz właściwą w tym przypadku normą dotyczącą usytuowania 

elementów sterowniczych. Część maszyn była wyłączona z eksploatacji. Tym samym stwierdzono,  

że pracodawca prócz sporządzenia ankiet, nie podjął żadnych faktycznych działań w celu 

dostosowania maszyn do wymagań minimalnych. 
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Na podstawie analizy ankiet specjalistycznych można stwierdzić, że pracodawcy dokonywali oceny 

następujących maszyn: 

 frezarki konwencjonalne – 11 maszyn, 

 specjalizowane centra obróbcze – 10 maszyn, 

 wiertarki – 9 maszyn, 

 tokarki konwencjonalne – 8 maszyn, 

 szlifierki specjalistyczne (do płaszczyzn, wałków, otworów) – 8 maszyn, 

 nożyce gilotynowe – 4 maszyny, 

 piły taśmowe – 4 maszyny, 

 prasy krawędziowe – 4 maszyny, 

 prasy hydrauliczne – 3 maszyny, 

 prasy mimośrodowe – 3 maszyny, 

 walcarki do gwintów – 2 maszyny, 

 szlifierki dwutarczowe – 2 maszyny, 

oraz po jednej maszynie z grupy maszyn takich, jak: frezarki sterowane numerycznie, tokarki 

sterowane numerycznie, gwinciarki, wytaczarki. 

 

Analizując treść odesłanych do OIP ankiet, można stwierdzić, że maszyny najczęściej nie spełniały 

wymagań minimalnych dotyczących: 

 wyposażenia w urządzenia zatrzymania awaryjnego – 25 przypadków, 

 elementów sterowniczych – 21 przypadków, 

 zatrzymania maszyny – 20 przypadków, 

 ochrony przed zetknięciem z elementami ruchomymi – 19 przypadków, 

 uruchamiania maszyny – 13 przypadków, 

 zabezpieczenia przed zagrożeniami powodowanymi przez spadające i wyrzucane przedmioty 

– 13 przypadków, 

 zapobiegania zagrożeniom związanym z emisją lub wyrzucaniem substancji, materiałów lub 

przedmiotów – 10 przypadków, 

 oświetlenia miejsc i stanowisk pracy lub konserwacji – 9 przypadków.  

 

W stosunku do pozostałych wymogów stwierdzono pojedyncze przypadki niespełniania 

wymagań minimalnych. Tylko w 1 przypadku stwierdzono, że pracodawca podjął decyzję o wycofaniu 

maszyny z użytkowania z powodu niespełniania wymagań minimalnych. Decyzja ta dotyczyła wiertarki 

stołowej wyprodukowanej w 1965 r. 

Koordynator tematu w OIP Bydgoszcz stwierdził, że w toku kontroli przeprowadzanych  

u pracodawców można zaobserwować tendencję do wymiany parku maszynowego. Stopniowo 

odchodzi się od użytkowania maszyn „starych” – podlegających pod wymagania minimalne. W związku 

z powyższym, w przypadku kontynuowania programu prewencyjnego w latach następnych, należy 

rozpatrzyć możliwość objęcia tym programem również maszyny podlegające pod wymagania 

zasadnicze, głównie z uwagi na to, że również i one, w toku wieloletniej eksploatacji, mogły utracić 

rozwiązania mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi. Można spotkać przypadki demontowania osłon 

lub wyłączników bezpieczeństwa. 

 

7. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Realizując zadania prewencyjne zawarte w programie Państwowej Inspekcji Pracy na rok 

2015, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy po raz IX realizował założenia programu 

edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Jego pierwsza edycja rozpoczęła się w roku 2006,  

co oznacza, iż program stanowi jedno z najdłużej realizowanych działań prewencyjnych skierowanych 

do stałej grupy odbiorców. Beneficjentami programu od początku jego istnienia niezmiennie pozostają 

przede wszystkim uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o zawodowym profilu kształcenia oraz 

młodzież akademicka.  
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Są to osoby, które z dużym prawdopodobieństwem w najbliższym czasie znajdą się na rynku 

pracy. Krzewienie w młodych ludziach pożądanych postaw dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz wiedzy z zakresu praw i obowiązków pracownika stanowi bardzo ważne zadanie stojące 

przed pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, ale również nauczycielami stanowiącymi kolejną 

grupę odbiorców działań programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”.  

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy realizował założenia programu 

edukacyjnego w placówkach oświatowych całego województwa. Wszystkie etapy przewidziane w toku 

realizacji „Kultury Bezpieczeństwa” poświadczyło 110 nauczycieli reprezentujących 27 placówek 

oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.  

Realizacja programu w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęła się dostarczeniem podręczników 

do placówek, które wyraziły chęć uczestnictwa w „Kulturze Bezpieczeństwa”. Wydawnictwa  

te stanowią podstawową bazę wiedzy oraz nieocenioną pomoc w toku realizacji założeń programu, 

zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Pierwszym z nich jest publikacja „Kultura Bezpieczeństwa  

–materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych”, zawierająca obszerny zakres materiałowy  

z zakresu bhp oraz prawa pracy. Pozycja ta została opracowana wraz z Centralnym Instytutem 

Ochrony Pracy-Państwowym Instytutem Badawczym i stanowi doskonałą bazę dydaktyczną  

do opracowania cyklu lekcji. Drugą pozycję stanowił podręcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

„W pierwszej pracy” przeznaczony dla uczniów, zawierający podstawy wiedzy o ochronie pracy. 

Kolejnym etapem realizacji programu były spotkania pracowników Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy z uczniami oraz nauczycielami placówek oświatowych. Omawianych szkoleń  

w roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 19. W spotkaniach z udziałem przedstawiciela Okręgowego 

Inspektoratu Pracy wzięło udział 1 059 uczniów, 102 nauczycieli z 19 placówek oświatowych oraz  

82 studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

W czasie prelekcji popularyzowano głównie zagadnienia dotyczące prawa pracy oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprofilowane na potrzeby osób podejmujących pierwszą pracę. 

Jednym z ważniejszych aspektów wartych szczegółowego omówienia było wyjaśnienie różnic między 

umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi oraz przedstawienie zasad zawierania i rozwiązywania 

umów o pracę. Dodatkowo, w okresie przedwakacyjnym, poruszano także tematy związane  

z podejmowaniem pracy sezonowej.  

Kluczowym elementem programu jest cykl jednostek lekcyjnych przeprowadzonych przez 

nauczycieli w macierzystych placówkach oświatowych. Pedagog, który przystąpił do programu, 

zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej dwóch lekcji, z których jedna powinna zostać 

poświęcona prawnym zagadnieniom ochrony pracy, zaś druga - technicznej ochrony, bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Ogółem przeprowadzono 557 jednostek lekcyjnych  

W ramach programu prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy 24.11.2015 r. zorganizował wycieczkę dla uczniów kształcących się w zawodzie technik 

mechatronik. Celem wydarzenia było poznanie zakładu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 

Młodzież zwiedziła hale zakładu, gdzie produkowane są najnowsze składy kolejowe, jak również 

tramwaje dostarczane do wielu miast całej Europy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze 

standardami bhp stosowanymi przez pracowników, rozwiązaniami techniczno–organizacyjnymi, dzięki 

którym prace wykonywane są w bezpiecznych warunkach, a także poznać charakterystykę, rozmiar 

i zaawansowaną strukturę bydgoskiego zakładu. 

Po wycieczce uczniowie odwiedzili siedzibę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, 

gdzie podsumowano cele i założenia wycieczki, programu prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” 

oraz rozdano okolicznościowe upominki.  
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Wycieczka uczniów do zakładu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 

 

Ogółem, w realizacji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”, pod kątem 

szkoleniowym w 2015 roku udział wzięło 1 091 uczniów, 82 studentów oraz 105 nauczycieli. Grono 

pedagogiczne realizujące założenia programu w trakcie swoich zajęć przeszkoliło 3 455 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego 

 

 
Główni odbiorcy szkoleń programu edukacyjnego "Kultura Bezpieczeństwa" 

 

Doceniając wkład nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w roku szkolnym 2014-2015 

zrealizowali założenia programu „Kultura bezpieczeństwa”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 

zorganizował uroczystość podsumowującą IX jego edycję. Wydarzenie odbyło się dnia 30.10.2015 r.  

w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. W czasie 

uroczystej gali dyrektorzy otrzymali podziękowania dla szkół, którymi kierują, a nauczyciele świadectwa 

uczestnictwa w programie. Pedagodzy, którzy realizują założenia programu najdłużej, zostali 

uhonorowani okolicznościowymi nagrodami. 

 

  

Uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” zrealizowanego  

w roku szkolnym 2014-2015 
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Integralnym elementem działań skierowanych do młodych osób, które mogą potencjalnie 

znaleźć się w niedługim czasie na rynku pracy są konkursy wiedzy o przepisach prawa pracy oraz 

bezpieczeństwie i higienie pracy. Konkursy te mają na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez 

uczniów, ale przede wszystkim zaktywizowanie kolejnych grup młodych osób do poszerzania swojej 

wiedzy w omawianym zakresie. Mimo że udział w konkursach jest dobrowolny, młodzież z dużym 

entuzjazmem rokrocznie uczestniczy w testach i quizach poświęconych problemom z zakresu prawa 

pracy i bhp. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uczestniczył we wszystkich targach pracy  

i przedsiębiorczości organizowanych przez placówki oświatowe działające w naszym regionie. 

Odwiedzający te imprezy mogli m.in. zasięgnąć fachowych informacji dotyczących obowiązujących 

przepisów z zakresu prawa pracy i norm bhp. Do dyspozycji odwiedzających stoisko OIP była szeroka 

oferta wydawnicza Państwowej Inspekcji Pracy, w tym m.in. takie pozycje jak: komiks „Moja pierwsza 

praca”, „Pośrednictwo pracy”, „Formy zatrudnienia”, „Wynagrodzenie za pracę”, „Stop dyskryminacji”, 

czy „Prawo pracy – pierwsze kroki”.  

 

Wśród opisywanych imprez znalazły się: 

 V edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Nakle n/Notecią (22.04.2015 r.), 

 Targi Pracy w Inowrocławiu (23.04.2015 r.), 

 Targi Pracy UTP (23.04.2015 r.), 

 Offerty – Targi Biura Karier kluczowych bydgoskich uczelni (19.11.2015 r.), 

 Mikołajkowe Targi Pracy w Wyższej Szkole Gospodarki (03.12.2015 r.). 

 

  
Po lewej Targi pracy w Nakle n.Notecią, po prawej Targi Pracy UTP 

 

Imprezę pod nazwą „Dzień Otwarty w Państwowej Inspekcji Pracy” zorganizowano 

11.06.2015 r. W tym dniu odbyły się porady prawne w siedzibie Okręgu w Bydgoszczy, a także  

w Oddziałach w Toruniu i Włocławku. Prelekcję z zakresu prawa pracy i dobrych praktyk dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działań profilaktycznych ograniczających ryzyko zawodowe dla  

29 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku oraz 18 studentów Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy prowadził nadinspektor OIP. Po części teoretycznej, młodzież i studenci 

zwiedzali bydgoską firmę PESA S.A., aby zobaczyć w rzeczywistości, to o czym słyszeli podczas 

wykładu. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wyszli także na zewnątrz urzędu 

z prelekcjami i kampanią. Pracownik Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej przedstawił wykład  

na temat prawa pracy dla 92 studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

Poruszono tematy warunków zatrudnienia, ze wskazaniem na różnice pomiędzy umową o pracę  

a umowami cywilnoprawnymi, omówiono też problematykę czasu pracy, urlopów wypoczynkowych 

oraz obowiązków pracodawcy i uprawnień pracownika.  
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Dzień otwarty OIP Bydgoszcz 

 

8. Program prewencyjno-informacyjny „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń 

psychospołecznych w pracy” 

 
Stres oraz inne zagrożenia psychospołeczne występujące w miejscu pracy to zjawiska bez 

wątpienia nasilające się w obecnym świecie. Liczba osób zgłaszających negatywne skutki 

doświadczania tych zagrożeń powoduje, iż organizacje związane z badaniem oraz poprawą warunków 

pracy podejmują próby oceny skali zjawiska, zrozumienia, a w konsekwencji ograniczania tych zdarzeń 

zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Szacuje się, że do roku 2040 około połowa zwolnień lekarskich 

spowodowana będzie dolegliwościami wywołanymi stresem. W ocenie Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (EU-OSHA) zmniejszenie poziomu stresu w miejscu pracy stanowi 

jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Chcąc przeciwdziałać opisywanym zjawiskom, w roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy po raz kolejny realizował założenia programu prewencyjno-informacyjnego 

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy”. 

Realizatorzy programu za główne cele postawili sobie diagnozowanie stresu i zagrożeń 

psychospołecznych, z którymi spotykamy się na stanowiskach pracy, dostarczanie zainteresowanym 

wiedzy na ten temat, a zwłaszcza przeciwdziałanie tym zjawiskom. Raporty, które wieńczą program, 

przekazywane bezpośrednio pracodawcom, dostarczają cennych informacji dotyczących negatywnych 

zjawisk, ich obecności oraz skali występowania w danym zakładzie pracy, jak również sposobów  

je ograniczających. 

Działania prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy są szeroko 

propagowane w środkach masowego przekazu. W przypadku realizacji tematu „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy” informacje dotyczące 

działań przekazywane były wraz z przybliżeniem społeczeństwu kampanii informacyjno-promocyjnej 
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„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu”. W związku z powyższym udzielano wywiadów  

w lokalnych rozgłośniach radiowych, wśród których znalazły się stacje takie, jak Radio PIK oraz TOK 

FM i Radio Złote Przeboje. Podczas programu „Rozmowa Dnia” w TVP Bydgoszcz przybliżono widzom 

działalność prewencyjną, w tym również działania dotyczące ograniczania stresu w miejscu pracy.  

W trakcie udzielanych wypowiedzi szczególny nacisk kładziono na nakreślenie odbiorcom problematyki 

stresu i zagrożeń psychospołecznych w pracy jako problemów o szerokim znaczeniu dla 

współczesnego społeczeństwa, który przekłada się na jego realną kondycję. Omawiając te aspekty, 

zachęcano przede wszystkim potencjalnych odbiorców do czynnego uczestnictwa w działaniach 

prewencyjnych oraz zapoznania się z portalem www.streswpracy.pl. 

Przystępując do realizacji głównych założeń programu, pracownicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy podczas bezpośrednich spotkań informowali pracodawców o założeniach 

programu, ponadto rozesłano zaproszenia do tych podmiotów, które wyraziły zainteresowanie 

prezentowaną problematyką. Etap rozpoczynający program prewencyjny, czyli warsztaty szkoleniowe, 

zostały przeprowadzone w ciągu dwóch dni, tj.17 i 18.06.2015 r. 

Warsztaty stanowiące integralną część programu prewencyjnego zostały podzielone na dwa 

panele. Podczas pierwszego z nich koordynator programu przedstawił uczestnikom ideę programu 

oraz możliwości i korzyści, jakie za sobą niesie uczestnictwo w projekcie. Oprócz zbadania poziomu 

stresu w miejscu pracy przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie pracowników, opracowany 

zostaje raport wraz z zaleceniami, które po rzetelnym wprowadzeniu w zakładzie powinny przełożyć 

się na obniżenie poziomu tego negatywnego zjawiska wśród pracowników, a co za tym idzie  

– na poprawę warunków i efektywności pracy. Ponadto 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 czynnikiem. Kolejnym aspektem było 

omówienie pojęcia mobbingu oraz jego wpływu na ofiarę, jak również sposobów radzenia sobie z nim. 

Po prelekcji nastąpiła część warsztatowa, prowadzona przez psychologa. Panel, który 

rozpoczynał się zapoznaniem wszystkich uczestników wraz z krótką autoprezentacją, nastawiony był 

na interakcje pomiędzy odbiorcami. Przybyłym gościom zostały przedstawione studia przypadku oraz 

sytuacje, które w negatywny sposób oddziałują na miejsce pracy, zarówno przy długotrwałej, jak  

i krótkotrwałej ekspozycji. W prosty i dostępny sposób prowadząca przedstawiła najpopularniejsze oraz 

najskuteczniejsze sposoby ograniczania tych zjawisk oraz metody poprawy relacji interpersonalnych  

w miejscu pracy. Studia przypadku zostały podzielone z uwagi na dominujące stresory, które w jednej 

grupie skupiły się wokół „konkretnych poleceń i zadań, incydentów w pracy i relacji w pracy”, natomiast 

w drugiej wokół „obciążenia pracą, tempem i ilością pracy”. Uczestnicy warsztatów mieli za zadanie 

wskazać, jakie cechy i umiejętności w zakresie stosowania działań prewencyjnych, prowadzących 

do zmniejszenia przyczyn stresu są adekwatne do stawianych im zadań. 

Podczas pierwszego dnia warsztatowego uczestnikami było 17 osób, kolejny zgromadził 

natomiast 13 słuchaczy. Wśród odbiorców działań znaleźli się zarówno pracodawcy, jak również 

kierownicy, pracownicy służb bhp oraz pracownicy działu kadr. Ogółem, w dwudniowym cyklu 

warsztatowym, uczestniczyło 30 osób. W trakcie szkolenia rozdano broszury i poradniki PIP dla 

wszystkich uczestników. Chęć realizowania założeń programu wyraziło 12 pracodawców. 

Wszystkie podmioty, które zgłosiły się do programu, zostały objęte badaniem ankietowym. 

Chcąc zminimalizować dyskomfort pracowników związany z udziałem w badaniu Skalą Ryzyka 

Psychospołecznego oraz w celu zapewnienia wysokiego stopnia rzetelności danych w nim zawartych, 

koordynator programu osobiście przeprowadzał badanie w poszczególnych zakładach. Pracowników 

zapewniono o całkowitej anonimowości badania oraz braku dostępu osób postronnych do danych 

zawartych w ankietach. Ogółem uzyskano 389 ankiet, na podstawie których zostaną opracowane 

raporty. 
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Warsztaty antystresowe - pierwszy etap programu prewencyjnego 

 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w licznych imprezach 

otwartych, podczas których udostępniano publikacje PIP, również te, traktujące o problematyce stresu.  

Wśród najważniejszych wydarzeń tego typu w roku 2015 wymienić można: 

 V edycja Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Nakle n/Notecią (22.04.2015 r.) 

 Targi Pracy w Inowrocławiu (23.04.2015 r.), 

 Targi Pracy UTP (23.04.2015 r.), 

 Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących (23.04.2015 r.), 

 Dni Pola w Grubnie (13-14.06.2015 r.), 

 Powitanie Lata w Myślęcinku (28.06.2015 r.), 

 XIII Pałuckie Targi Rolne w Żninie (22-23.08.2015 r.), 

 V Festiwal Aktywności Kobiet - Babie Lato (29.08.2015 r.), 

 III Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu organizowana w ramach Małego 

Festiwalu „Ty i Ja” (10.09.2015 r.), 

 Dożynki Wojewódzkie w Kowalewie Pomorskim (06.09.2015 r.). 

 

Założenia programu informacyjno-prewencyjnego poruszane były również podczas szkoleń  

w ramach innych działań prewencyjnych takich, jak: dni bezpieczeństwa organizowane w zakładach 

województwa kujawsko-pomorskiego, spotkania z pracodawcami zatrudniającymi pracowników 

młodocianych, warsztaty wypadkowe oraz szkolenia organizowane w ramach Kujawsko-Pomorskiej 

Akademii Społecznego Inspektora Pracy, wspomagane kolportażem wydawnictw Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

 

9. Kampania Informacyjno-Promocyjna „Przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom stresu 
 
Państwowa Inspekcja Pracy z roku na rok poszerza zakres działalności prewencyjnej, gdyż 

jest to bardzo ważna część misji Urzędu. Choć efekty podejmowanych działań na tym polu  

są niemierzalne, spadek liczby wypadków oraz poprawa warunków pracy wyraźnie pokazują sens  

i nadają kierunek kolejnym przedsięwzięciom profilaktycznym. Oprócz wielu programów prewencyjnych 

o charakterze audytowym, w poprzednich latach prowadzono liczne kampanie informacyjno-

promocyjne: „Zanim podejmiesz pracę”, „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, „Szanuj życie! 

Bezpieczna praca na wysokości” czy „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

W związku z obserwowanym wzrostem poziomu stresu w społeczeństwie oraz znacznym 

zwiększeniem liczby osób zgłaszających negatywne skutki doświadczania tego zjawiska w miejscu 

zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi program prewencyjno-informacyjny 

„Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy”.  

Od 15 maja 2015 roku wraz z programem prewencyjnym ruszyła kampania „Przeciwdziałanie 
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negatywnym skutkom stresu” firmowana hasłami „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” oraz „Stres  

w firmie? Znajdź rozwiązanie”. 

Potrzeba popularyzacji wiedzy z wyżej wymienionego zakresu wynika z faktu, iż osoby 

znajdujące się na rynku pracy – zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – nie posiadają dostatecznej 

świadomości korzyści, jakie płyną z działań związanych z ograniczaniem stresu i jego skutków. Osoby 

te ponadto nie znają lub nie stosują metod, które pomagają zmniejszyć uciążliwe skutki negatywnych 

zjawisk psychospołecznych. Nie są też świadome zagrożeń, jakie płyną z ignorowania tych zjawisk  

w życiu codziennym. 

Grupą docelową kampanii są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy wszystkich szczebli  

i branż oraz osoby związane ze służbami bhp. Główną platformą informacyjną jest strona internetowa 

www.streswpracy.pl. Cel kampanii to popularyzowanie wiedzy o negatywnych skutkach stresu 

związanego z wykonywaną pracą oraz o innych zagrożeniach psychospołecznych takich, jak: mobbing, 

dyskryminacja, nierówne traktowanie, molestowanie oraz agresja i przemoc w miejscu pracy.  

Informacje o kampanii oraz odnośnik do strony internetowej umieszczono na fanpage’u 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, prowadzonym na portalu społecznościowym.  

 

 

Fanpage Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy na portalu społecznościowym 

 

Działania informacyjne w ramach kampanii omawiane były podczas warsztatów 

antystresowych prowadzonych w ramach programu prewencyjnego. W związku z tym, na stronie 

internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, wraz z informacją o wydarzeniu, pojawiła 

się karta informacyjna opracowana przez koordynatora, celem zapoznania potencjalnych odbiorców  

z ideą kampanii oraz zróżnicowaniem działań podejmowanych w jej ramach od założeń programu 

prewencyjnego. 

 

http://www.streswpracy.pl/
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Karta informacyjna opracowana dla potrzeb kampanii, dostępna na stronie OIP Bydgoszcz 
 

Powyższa karta informacyjna kolportowana była wraz z głównymi wydawnictwami Państwowej 

Inspekcji Pracy dotyczącymi stresu i innych zagrożeń psychospołecznych. Materiały te dostarczano  

w ramach kampanii podczas licznych imprez otwartych, targów, jak również zdarzeń z zakresu innych 

działań prewencyjnych, takich jak dni bezpieczeństwa organizowanych w zakładach województwa 

kujawsko-pomorskiego, spotkań z pracodawcami zatrudniającymi pracowników młodocianych, 

warsztatów wypadkowych oraz szkoleń organizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii 

Społecznego Inspektora Pracy.  

Dzięki współpracy z partnerami, powyższe materiały zostały również dostarczone do trzech 

Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy – w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz  

do dziewiętnastu PUP województwa kujawsko-pomorskiego. Aby wzmocnić przekaz kampanii, 

władzom tych instytucji dostarczono plakaty „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu”.  

Działaniem wspomagającym w trakcie kampanii było uczestnictwo Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy w zebraniu naukowo-szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 

oddział Kujawsko-Pomorski, które odbyło się w dniu 16.09.2015 r. W trakcie spotkania koordynator 

programu wygłosił wykład dotyczący stresu i innych zjawisk psychospołecznych, ich wpływu  
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na jednostkę oraz społeczeństwo, jak również współczesnych potrzeb i sposobów ograniczania tych 

zjawisk. W spotkaniu uczestniczyło 27 odbiorców, pracowników służby zdrowia, głównie lekarzy. 

 

 

Zebranie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy  

oddział Kujawsko-Pomorski, 16.09.2015 r. 

 

10. Program prewencyjny dla zakładów usług leśnych 

 
W ramach realizacji programu Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przeprowadził  

4 szkolenia, w których uczestniczyło 90 osób, w tym 21 właścicieli zakładów usług leśnych, 

20 pracowników zatrudnionych w tych zakładach oraz 49 pracowników nadleśnictw. Szkolenie składało 

się z części teoretycznej oraz pokazu dobrych praktyk bezpiecznej ścinki drzewa w lesie na terenie 

nadleśnictw, w których realizowano program. Część teoretyczna polegała na omówieniu założeń 

programu, przedstawieniu obowiązujących wymagań prawnych dotyczących bezpiecznego 

pozyskiwania i zrywki drewna oraz omówieniu najczęściej występujących wypadków przy pracy 

podczas ścinki drzewa w aspekcie oceny ryzyka zawodowego.  

Dnia 15.05.2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników zakładów usług leśnych oraz 

leśników w Nadleśnictwie we Włocławku. Uczestniczyło w nim 9 przedstawicieli zakładów usług 

leśnych, 22 pracowników leśnictw oraz zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa we Włocławku. Podczas 

szkolenia omówione zostały zagrożenia wypadków przy pracy, a szczególnie tych ze skutkiem ciężkim 

i śmiertelnym. Przedstawiono również krótkie filmy szkoleniowe, fotografie obrazujące skutki 

niebezpiecznej i ciężkiej pracy przy wycince drzew, a także wskazywano na przyczyny wypadków oraz 

dobre praktyki w zakresie podejmowania środków zapobiegających zagrożeniom. Następnie 

zorganizowano część praktyczną dotyczącą stosowania dobrych praktyk przy wycince drzewa w lesie. 

Po szkoleniu 8 właścicieli zakładów usług leśnych podpisało deklaracje uczestnictwa w programie 

prewencyjnym organizowanym przez OIP.  

Dnia 29.05.2015 r. odbyło się szkolenie w Nadleśnictwie w Gniewkowie, w którym udział wzięło 

11 osób. Z uwagi na liczbę uczestników szkolenia, nie organizowano pokazu dobrych praktyk w lesie  

i zaprezentowano film szkoleniowy „Zagrożenia przy pozyskiwaniu drewna” zrealizowany przez 

Okręgowy Inspektorat racy w Bydgoszczy. Po szkoleniu 5 właścicieli zakładów usług leśnych podpisało 

deklaracje uczestnictwa w programie prewencyjnym.  
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Realizacja programu prewencyjnego dla zakładów usług leśnych, wraz z pokazami dobrych 

praktyk 

 

Dnia 23.06.2015 r. odbyło się szkolenie w Nadleśnictwie w Dobrzejewicach. Uczestniczyło  

w nim 6 pracodawców, 1 pracownik zakładu usług leśnych, 16 leśniczych Nadleśnictwa  

w Dobrzejewicach. Po spotkaniu 4 pracodawców złożyło pisemne deklaracje udziału w programie 

prewencyjnym.  

Z kolei dnia 30.06.2015 r. odbyło się szkolenie w Nadleśnictwie w Żołędowie. Uczestniczyło  

w nim 4 pracodawców, 6 pracowników zakładów usług leśnych oraz 16 leśniczych Nadleśnictwa  

w Żołędowie. Podobnie, jak w Nadleśnictwie we Włocławku i Dobrzejewicach, szkolenie składało się  

z części teoretycznej i pokazu dobrych praktyk podczas ścinki drzewa.  

Po szkoleniu 3 właścicieli zakładów usług leśnych podpisało deklaracje uczestnictwa  

w programie prewencyjnym 

Ostatecznie do programu przystąpiło 20 pracodawców, u których przeprowadzono audyty 

kontrolne. Dzięki wsparciu pracodawców ekspercką pomocą inspektorów pracy w dostosowaniu 

zakładów pracy do obowiązujących przepisów prawa, wszyscy pracodawcy ukończyli program. 

Przeprowadzone audyty kontrolne wykazały największe uchybienia w zakresie w oceny ryzyka 

zawodowego, programów szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sporządzania 

umów o pracę. Stwierdzono, że ponad 60% wydanych środków prawnych zostało wykonanych,  

a efektem tego jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych 

z pozyskiwaniem i zrywką drewna oraz uzupełnienie i opracowanie programów szkolenia z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeden z pracodawców wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Bydgoszczy o dofinasowanie zakupu maszyny do zrywki ograniczającej ręczne prace transportowe. 

Inspektor pracy udzielił temu pracodawcy eksperckiej pomocy w zakresie oceny ryzyka zawodowego 

przy ręcznych pracach transportowych metodą RULA. Dotychczas nie uzyskano informacji o decyzji 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania dofinansowania. 
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11. Program prewencyjny dla mikro-zakładów  

„Zdobądź dyplom PIP” 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzono kampanię promocyjną przeznaczoną dla 

pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe  

i usługowe. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i stanu 

praworządności w stosunkach pracy, grupa ta została, za zgodą Okręgowego Inspektora Pracy, 

rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, rozumiejąc potrzebę popularyzacji wśród 

pracodawców wiedzy na temat ochrony pracy, włączył się w realizację organizowanych działań 

prewencyjnych, m.in. podczas targów i szkoleń prowadzonych w ramach innych programów 

prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Informacje o programie 

przekazywano za pośrednictwem inspektorów pracy, podczas kontroli i spotkań z pracodawcami,  

w trakcie działalności szkoleniowej, za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz poprzez kolportaż materiałów edukacyjnych pt. „Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”.  

Zaproszenia do programu prewencyjnego skierowano do 89 zakładów pracy. Skorzystało  

z nich 39 osób reprezentujących 37 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach zorganizowanych 

w 3 największych miastach województwa (Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku).  

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeprowadzonych szkoleń, przez kolejne miesiące 

pracodawcy podejmowali działania korygujące oraz przygotowywali się do audytów. Podczas 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.  

W wyniku przeprowadzonych audytów inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania  

30 pracodawców. Jeden z zakładów w czasie trwania programu zawiesił prowadzenie działalności. 

Podczas przeprowadzonych działań stwierdzono, że 6 uczestników nie spełniło wymagań programu  

i nie przeszło pozytywnie audytu. 

Tegoroczni laureaci konkursu zostali uhonorowani na uroczystej Gali w Kujawsko – Pomorskim 

Urzędzie Wojewódzkim. Otrzymane dyplomy stanowią wyróżnienie za podjęcie przez nagrodzonych 

pracodawców działań zmierzających do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w zakładzie pracy. 

 

 
Gala podsumowująca konkursy i programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. 

 

Należy podkreślić, że większość zakładów zaproszonych do udziału w programie została 

zgłoszona przez inspektorów pracy, którzy wcześniej je kontrolowali. W dalszym ciągu niski jest 

odsetek zakładów wcześniej niekontrolowanych. Zdaniem inspektorów pracy znaczna część  

z zaproszonych na szkolenie pracodawców nie wzięła udziału w programie, uznając za stratę czasu 

działania związane z realizacją programu.  
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Jednak, 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 nastawienie do Państwowej Inspekcji Pracy. Co więcej  

- podejmowane działania uświadomiły im odpowiedzialność, jaką ponoszą za stan bezpieczeństwa 

pracy w swoich zakładach. 

Podsumowując ustalenia kontrolne stwierdzono, że stan przestrzegania kontrolowanych 

przepisów bhp w zakładach objętych kontrolą był niezadowalający, o czym świadczy liczba wydanych 

podczas kontroli audytowych środków prawnych oraz nie w każdym przypadku efektywnie 

przeprowadzona samokontrola. Dlatego też niewątpliwe należy podjąć działania mające na celu 

podniesienie zaangażowania wszystkich inspektorów na rzecz popularyzacji programu, jakim jest 

program „Zdobądź dyplom PIP”, jeśli w dalszym ciągu chcemy, aby program ten był kojarzony  

ze sztandarowym i najbardziej prestiżowym konkursem organizowanym przez Inspekcję.  

 

12. Konkursy promujące pożądane postawy adresatów 

działań PIP 
 

Działalność prewencyjna realizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy polega 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. 

Założeniem prestiżowego konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” było 

wypromowanie pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego, którzy z dużą starannością  

i zaangażowaniem przestrzegają przepisów prawa pracy. W 2015 r. do konkursu przystąpiło  

16 zakładów pracy w 3 kategoriach uzależnionych od liczby pracowników zatrudnionych przez 

pracodawców. 

Komisja konkursowa dokonała oceny, biorąc pod uwagę róznorodność i skalę problemów 

związaną z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zgłoszonych zakładach o różnej wielkości 

zatrudnienia: 

 kategoria do 50 zatrudnionych, 

 kategoria od 51 do 250 zatrudnionych, 

 kategoria powyżej 250 zatrudnionych. 

 

Jeden z laureatów z regionu kujawsko-pomorskiego – firma Anwil S.A. z Włocławka, został 

ponadto wyróżniony w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu.  

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 było promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy 

w swojej działalności zapewniają bezpieczne miejsca pracy w trakcie realizacji obiektów budowlanych. 

Do ubiegłorocznej edycji konkursu swój akces zgłosiło 5 wykonawców robót budowlanych (w tym  

4 prowadziło prace) realizujących inwestycje na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Kapituła 

konkursu wybrała 3 najlepszych wykonawców. Jednego z nich wyróżniła. Ustalono, że jedna z firm 

realizowała swoją inwestycję na terenie województwa łódzkiego i dlatego odstąpiono od oceny. 

Do konkursu, którego celem jest promowanie aktywności społecznych inspektorów pracy 

zgłosiło się 5 uczestników. Do oceny aktywności efektów działań społecznych inspektorów przyjęto 

kryteria zawarte w regulaminie i przyznano punkty poszczególnym SIP na podstawie przedstawionych 

dokumentów. Wyłoniono 3 laureatów, dwóch wyróżniono. 

Realizując założenia programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, w roku szkolnym 

2014-2015 zorganizowano liczne konkursy mające na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez 

uczniów ze szkół uczestniczących w naszym programie edukacyjnym. Mimo że udział w nich nie był 

obowiązkowy, młodzież z dużym entuzjazmem uczestniczyła w testach i quizach poświęconych 

problemom z zakresu prawa pracy i bhp. 
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W styczniu 2015 r. przeprowadzony został regionalny etap konkursu „Poznaj swoje prawa  

w pracy”. Udział w nim wzięło 27 uczniów spośród 150 uczestników wyłonionych podczas etapów 

szkolnych, które odbyły się w placówkach oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.  

Na podstawie wyników etapu pisemnego i dogrywki Regionalna Komisja Konkursowa 3 najlepsze 

uczestniczki. Dnia 15.04.2015 r. wzięły one udział w finale konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy" 

zorganizowanym przez Główny Inspektorat Pracy w Pałacu Nauki i Kultury w Warszawie. Naszym 

finalistkom nie udało się zająć miejsc nagradzanych.  

Do 25.11.2015 r. realizowana była natomiast kolejna edycja konkursu na etapie szkolnym,  

do której tym razem przystąpiło 14 szkół z całego regionu oraz 549 uczniów. Do etapu regionalnego 

zakwalifikowano 28 uczniów. 

 

 
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 

 

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”. Co roku w konkursie udział bierze 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 w dniu 9.04.2015 r. przeprowadził  

pod Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

  

„XV Regionalny Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla uczniów z zakładów rzemieślniczych” 
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Laureaci dwóch pierwszych miejsc reprezentowali nasz region w Ogólnopolskim Konkursie 

wiedzy o zasadach BHP, 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. Patronat honorowy nad 

wydarzeniem sprawował w 2015 r. ówczesny prezydent RP Bronisław Komorowski. Przeprowadzono 

wizytacje 65 gospodarstw, które zgłosiły swój akces na szczeblu regionalnym, oceniając organizację 

pracy, estetykę i porządek oraz dbałość o zasady ochrony zdrowia i życia osób przebywających  

w obrębie zabudowań i terenów gospodarskich. Komisje konkursowe etapu regionalnego wyłoniły 

łącznie 9 zwycięzców. Jeden z laureatów etapu regionalnego otrzymał nagrodę specjalną Głównego 

Inspektora Pracy.  

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 znajdowały 

się na terenach wiejskich, występujących tam zagrożeń dla ich zdrowia i życia. W roku 2015 do 

współpracy w ramach działań pod hasłem „Bezpieczne lato” przyłączyła się Państwowa Straż Pożarna, 

którą reprezentowała m.in. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 w Bydgoszczy. W konkursie udział 

wzięło 213 rolników i 779 uczniów. 

Od 2001 r. Okręgowy Inspektorat Pracy współorganizuje z Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Grudziądzu „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP”. 

W eliminacjach XV edycji uczestniczyło 380 uczniów, a w finale wzięło udział 18 najlepszych uczniów 

ze szkół w Grudziądzu, Brodnicy, Łasina, Wąbrzeźna, Świecia. Na podium stanęło 3 laureatów. 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach BHP 

 

Ponadto prowadzono również konkursy kierowane do uczniów i rolników indywidualnych. W bieżącym 

roku były to: 

 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, 

 V 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, 

 V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Zwierzaki to nie pluszaki”,  

 Konkurs fotograficzny „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”. 
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VIII. 

 DZIAŁALNOSĆ  

KONTROLNA I PREWENCYJNA  

– ZADANIA WŁASNE 
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1. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w zakładach 

zajmujących się recyklingiem, w szczególności pojazdów 

wycofanych z użytkowania 
 

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 14 kontroli w zakładach zajmujących się 

recyklingiem, których celem była ocena: 

 zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

 przygotowania pracowników do pracy, 

 przestrzegania wymagań związanych z postępowaniami z przedmiotami niebezpiecznymi, 

znajdującymi się w złomie metali. 

 

Zakłady objęte kontrolami to przede wszystkim małe firmy, w których zatrudnionych jest 

najczęściej do 20 pracowników. Cechą charakterystyczną jest to, że przedsiębiorcy w tej branży, 

oprócz recyklingu pojazdów wycofanych z użytkowania, zajmują się równolegle inną działalnością 

gospodarczą np. sprzedażą części zamiennych, naprawą pojazdów i handlem pojazdami używanymi. 

W jednym przypadku pracodawca prowadził usługi hotelarskie. 

Proces recyklingu pojazdów wycofanych z użycia to nie tylko przetwarzanie złomu metali, ale 

także odzyskiwanie tworzyw sztucznych i środków chemicznych w postaci płynów eksploatacyjnych 

paliw, olejów, płynów chłodzących, hamulcowych oraz do spryskiwaczy. Ważnym elementem z punktu 

widzenie bezpieczeństwa pracy jest także występowanie w likwidowanych pojazdach przedmiotów 

niebezpiecznych jak akumulatory, zbiorniki paliwa i czasami gaśnice. Tego rodzaju przedmioty 

występują również w zakładach skupujących inny rodzaj złomu niż pojazdy samochodowe od osób 

prywatnych czy firm przemysłowych. W przypadku skupu złomu od osób prywatnych, jak twierdzą 

właściciele firm recyklingowych, w dostarczonym złomie zdarzają się materiały w postaci niewybuchów 

lub niewypałów.  

Analizując charakter wykonywanych prac podczas demontażu, segregacji, a następnie cięciu, 

niekiedy miażdżeniu elementów metalowych w zakładach zajmujących się recyklingiem, należy 

zwrócić uwagę na szereg zagrożeń, jakie występują podczas tych procesów. Prowadzone kontrole nie 

wykazały zaniedbań ze strony pracodawców skutkujących bezpośrednim zagrożeniem życia lub 

zdrowia pracowników. Stwierdzone nieprawidłowości najczęściej miały charakter organizacyjny, 

polegający na zaniedbaniach w zakresie przestrzegania procedur podczas eliminowania zagrożeń 

wypadkowych wynikających z recyklingu złomu metalowego, w tym pojazdów wycofanych  

z użytkowania. Inspektorzy pracy stwierdzali podczas kontroli braki: 

 w oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnie z polskimi normami miejsc przeznaczonych 

do przechowywania przedmiotów niebezpiecznych, 

 instrukcji stanowiskowej określającej zasady załadunku lub rozładunku złomu metali, 

 instrukcji przemieszczania przedmiotów niebezpiecznych, 

 oznakowania paczek, kontenerów i innych opakowań ze złomem, przygotowanych do wysyłki, 

napisem o treści „ZŁOM METALI - NIE ZAWIERA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH", 

 protokołów stwierdzających, że w przesyłce nie znajdują się przedmioty niebezpieczne, 

 wydzielenia pomieszczenia lub innego wyodrębnionego miejsca, niedostępnego dla 

pracowników i osób postronnych, przeznaczonego do przechowywania przedmiotów 

niebezpiecznych, 

 uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających z narażenia  

na przedmioty niebezpieczne, 

 wyznaczenia osoby do oględzin poszczególnych przedmiotów zaliczonych do złomu w celu 

stwierdzenia, czy nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne, w tym wybuchowe (mowa 

o osobie przeszkolonej w zakresie bhp przy tego rodzaju pracy). 
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Kontrole ujawniły także nieprawidłowości w obszarze wyposażenia technicznego stanowisk 

pracy oraz przygotowania pracowników do pracy. Takich przypadków było jednak stosunkowo niedużo, 

a dotyczyły one braku: 

 sygnalizacji optycznej lub dźwiękowej, zabezpieczenia przed rozpryskami oraz oznakowania 

elementów sterowniczych przy zbudowanej przez pracodawcę maszynie do miażdżenia 

karoserii (w jednym zakładzie), 

 osłony przy obudowie manometru reduktora gazowego, zestawu do cięcia gazowego metalu 

(w jednym zakładzie), 

 szkoleń stanowiskowych u 8 pracowników - (w dwóch zakładach), 

 badań profilaktycznych u 3 pracowników.- (w jednym zakładzie). 

 

Uzyskane efekty przedstawiono w poniższej tabeli  

 

Wyszczególnienie środków prawnych Liczba środków Liczba/udział procent 

 wydanych wykonanych 

Decyzje ogółem, w tym: 84 61 / 73% 

- na piśmie 69 46 / 67% 

- ustne 15 15 / 100% 

Wnioski w wystąpieniach  16 13 / 81% 

Liczba udzielonych porad prawnych 29 - 

Liczba udzielonych porad technicznych 49 - 

 

Decyzje dotyczyły między innymi: 

 11 decyzji w sprawie przystosowania magazynów i składów do rodzaju składowanych 

materiałów – dotyczyło 73 pracowników,  

 9 decyzji w sprawie instrukcji bhp dotyczącej obsługi maszyn i urządzeń technicznych  

– dotyczyło 38 pracowników, 

 8 decyzji w sprawie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywaniu pracy na stanowiskach 

pracy – dotyczyło 51 pracowników, 

 8 decyzji w sprawie zapewnienia instrukcji udzielania pierwszej pomocy – dotyczyło  

70 pracowników, 

 7 decyzji w sprawie znaków i barw bezpieczeństwa oraz ich odpowiedniego stosowania  

– dotyczyło 48 pracowników, 

 3 decyzje w sprawie organizacji stanowisk pracy zgodnie z zobowiązującymi przepisami  

– dotyczyły 18 pracowników, 

 2 decyzje w sprawie przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy - dotyczyły 8 pracowników, 

 1 decyzja w sprawie badań profilaktycznych wstępnych – dotyczyła 3 pracowników. 

 

W toku postępowania kontrolnego nie było podstaw do wydania decyzji dotyczących 

wstrzymania prac eksploatacji maszyn czy skierowania pracowników do innych prac. 

Wnioski w wystąpieniach dotyczyły uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich 

czynników środowiska pracy, zapewnienia ustalonych w dokumentacji parametrów procesu 

technologicznego, zaprowadzenia kart ewidencji środków ochrony indywidualnej. 

Inspektorzy pracy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowali sankcje 

wobec pracodawców w postaci wniosku do sądu o ukaranie oraz mandatu kredytowanego w kwocie 

1 000zł. 
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W toku kontroli inspektorzy pracy interesowali się przyczynami, które doprowadziły  

do stwierdzonych naruszeń prawa, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

zajmujących się recyklingiem pojazdów oraz złomu metali. 

 

Według pracodawców, na przyczyny naruszeń prawa złożyło się kilka elementów w tym: 

 trudna sytuacja na rynku pracy spowodowana brakiem wykwalifikowanych pracowników,  

 brak dostatecznej znajomości wymagań wynikających z przepisów bhp, a w szczególności 

dotyczących procedur postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi,  

 zmiany w przepisach o ochronie środowiska, w tym przepisów ograniczających dopłaty  

do recyklingu pojazdów samochodowych,  

 spadek zapotrzebowania na rynku na wyroby stalowe, skutkujący spadkiem cen złomu.  

 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny naruszeń prawa przy recyklingu złomu metali mają 

charakter złożony i wynikają z:  

 braku świadomości ze strony pracodawców, ale także pracowników, co do zagrożeń, jakie 

występują podczas prac recyklingowych, szczególnie związanych z występowaniem 

przedmiotów niebezpiecznych,  

 braku wiedzy na temat obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali,  

 lekceważenia zagrożenia ze strony przedmiotów niebezpiecznych, które w rozumieniu 

pracodawców nie są niebezpieczne,  

 niechęci i braku zrozumienia dla procedur, które w pewnych okolicznościach mogą mieć 

istotne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. 

 

Statystyka pokazuje, że na rynku recyklingu złomu jest wiele małych podmiotów zajmujących 

się skupem złomu metali, ale tylko nieliczne dokonują jego segregacji, a jeszcze mniej z nich zajmuje 

się recyklingiem pojazdów wycofanych z użytkowania. Jest to spowodowane obostrzeniami 

wynikającymi z przepisów o ochronie środowiska. Tylko niektóre zakłady posiadają wymagane zgody  

i koncesje na prowadzenie działalności związanej z recyklingiem pojazdów wycofanych z użytkowania. 

Kontrole w tych zakładach pokazały, że są to na ogół przedsiębiorstwa wielobranżowe, z których tylko 

część uczestniczy bezpośrednio w procesie recyklingu. Zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten rodzaj 

działalności, polegają przede wszystkim na wykorzystaniu w procesie pracy niebezpiecznych maszyn  

i urządzeń, a także na kontakcie z przedmiotami niebezpiecznymi. Można też wskazać na zagrożenia 

skaleczenia i narażenie na zmienne warunki atmosferyczne, ponieważ znacząca część prac odbywa 

się w przestrzeni otwartej, w różnych porach roku. Mimo szeregu zagrożeń, na przestrzeni ostatnich 

trzech lat, odnotowano stosunkowo niewiele, bo 3 wypadki przy pracy w 14 kontrolowanych zakładach 

zatrudniających łącznie 214 osób. Wszystkie wypadki miały charakter wypadków o skutkach lekkich. 

Z uwagi na stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości, zakłady tej branży należy 

okresowo oceniać bez konieczności prowadzenia specjalnego monitoringu. 

 

2. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu pracowników 

zatrudnionych w ramach robót publicznych bądź prac 

interwencyjnych w urzędach i ich jednostkach 

organizacyjnych  
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 11 kontroli u 11 pracodawców. W kontrolowanych 

podmiotach zatrudnionych było 514 pracowników, w tym 330 kobiety i 22 niepełnosprawnych. Łącznie 

skierowano 6 wystąpień, zawierających ogółem 8 wniosków. Skierowane wnioski dotyczyły 123 

pracowników. Skierowano również 1 decyzję, podlegającą natychmiastowemu wykonaniu, obejmującą 

20 pracowników. Nie kierowano wniosków do sądu o ukaranie z powodu popełnienia jednego 
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wykroczenia. Nie nałożono na pracodawców mandatów z tytułu popełnienia wykroczeń. Udzielono  

5 porad prawnych, 4 porad technicznych i 2 dotyczących legalności zatrudnienia. 

Problematyka równego traktowania w zatrudnieniu pracowników zatrudnionych w ramach robót 

publicznych (prac interwencyjnych) jest przedmiotem kontroli w naszym okręgu już od czterech lat.  

W 2012 r. skierowany został bowiem pierwszy nakaz zapłaty dla jednej z pracownic (zatrudnionej  

w ramach robót publicznych) instytucji w Janikowie kwoty 2 400 zł z tytułu należności za długoletnią 

pracę. Rok później wydany został nakaz zapłaty na kilkadziesiąt tysięcy złotych na pracowników 

zatrudnionych także w ramach robót publicznych w innej instytucji publicznej w Janikowie. Stało się  

to powodem wprowadzenia do naszego okręgu do własnych rocznych planów kontroli tematyki 

równego traktowania w zatrudnieniu pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (prac 

interwencyjnych). Kontrole z tematu 721 w 2015 r. były ostatnimi z tego zakresu. 

Kontrole prowadzone były w znacznej części miast i gmin południowej części województwa 

kujawsko-pomorskiego. Pierwsze kontrole z tego tematu spowodowały istotne reakcje większości 

okolicznych urzędów i jednostek organizacyjnych zatrudniających pracowników w ramach robót 

publicznych (prac interwencyjnych). Ciężar gatunkowy nieprawidłowości przesunął się z niepłacenia 

dodatków za wieloletnią pracę w kierunku odpowiedniego pomniejszania wysokości wynagrodzenia 

zasadniczego (z uwagi na konieczność wypłacania tychże dodatków). Urzędy i jednostki popadły tym 

samym w kolejną nieprawidłowość. Pracownicy wykonujący identyczne rodzajowo prace mieli 

zróżnicowaną wysokość wynagrodzenia zasadniczego, a kryterium różnicującym była kwota 

wypłaconego dodatku. Absurd polegał na tym, że im wyższy dodatek za wieloletnią pracę przysługiwał 

pracownikowi, tym otrzymywał on niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak, aby łącznie otrzymał płacę 

minimalną (wysokość refundacji). Zdarzały się jednak, (choć już rzadko) przypadki niepłacenia 

pracownikom dodatków za długoletnią pracę. Dość znaczącym momentem w realizacji tego tematu 

była kontrola przeprowadzona w jednym z zakładów w Nakle w 2014 roku. W wyniku skierowanego 

nakazu zapłaty pracodawca odwołał się od decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego, 

podnosząc, iż pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych nie są pracownikami 

samorządowymi i nie przysługują im świadczenia określone w ustawie o pracownikach 

samorządowych. WSA w Bydgoszczy nie podzielił tego stanowiska, podkreślając w uzasadnieniu 

orzeczenia, że pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych są pracownikami samorządowymi. 

Kontrole prowadzone z tego tematu w 2015 r. wykazały znaczącą poprawę w przestrzeganiu 

prawa. Stanowisko inspektora pracy, kwestionujące politykę urzędów i jednostek organizacyjnych, 

polegającą na pomniejszaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego o kwotę wypłaconego dodatku 

za wieloletnią pracę, doprowadziło do zmiany polityki płacowej niektórych urzędów i jednostek. 

Stwierdzono tylko jeden przypadek niepłacenia pracownikom zatrudnionym w ramach robót 

publicznych dodatków za wieloletnia pracę, jednak w aktach pracowniczych brak było świadectw pracy, 

potwierdzających zakończony staż pracy. W dalszym ciągu ujawniano przypadki różnicowania 

wynagrodzenia w zależności od stażu pracy. Najistotniejszym jest jednak fakt stwierdzenia 

przypadków, w których pracownikom wykonującym taką samą pracę przyznawane jest wynagrodzenie 

zasadnicze w wysokości płacy minimalnej, a oprócz tego uprawnieni otrzymują dodatki za wieloletnią 

pracę. 

Wydaje się, że źródło opisanego problemu tkwi gdzie indziej. Dotychczasowe reguły refundacji 

środków z Funduszu Pracy na prace interwencyjne czy publiczne do wysokości płacy minimalnej nie 

uwzględniają sytuacji, iż pracownicy zatrudniani w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych  

w urzędach, bądź jednostkach organizacyjnych samorządów różnych szczebli są w istocie 

pracownikami samorządowymi i podlegają takim samym regułom płacowym, jak inni samorządowcy. 

Nie można w tak schematyczny sposób kształtować zasad refundowania, a co za tym idzie  

- wynagradzania tej grupy pracowników, ponieważ w ten sposób stają się pracownikami drugiej 

kategorii. 
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3. Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których 

zarejestrowano wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe - 

warsztaty dla członków zespołów wypadkowych 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy od 2014 r. realizuje temat własny dotyczący 

warsztatów dla zespołów powypadkowych.  

W 2015 r. zorganizowano cztery warsztaty wypadkowe dla 87 członków zespołów 

powypadkowych. Wśród odbiorców tych działań znaleźli się przedstawiciele Społecznej Inspekcji 

Pracy, pracodawcy oraz pracownicy służb bhp. Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej  

i praktycznej. Podczas pierwszej inspektorzy lub nadinspektorzy prezentowali uczestnikom badanie 

wypadków w aspekcie oceny ryzyka zawodowego. Ta część warsztatów stanowiła doskonałą okazję 

do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z prowadzącymi szkolenie przedstawicielami Inspekcji.  

W trakcie części praktycznej podzieleni na grupy uczestnicy otrzymali studia przypadku opracowane 

na podstawie zarejestrowanych wypadków przy pracy. Ich zadanie polegało na analizie 

zaprezentowanego zdarzenia pod kątem zagrożeń, które je zaktywizowały. W ten sposób uczestnicy 

doskonalili jakże istotną umiejętność analizowania łańcucha przyczynowo - skutkowego wypadku. 

Ponadto badali również spójność pomiędzy środkami profilaktycznymi określonymi w wyniku 

postępowania powypadkowego, a krokami podjętymi po przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego 

na stanowisku, na którym doszło do wypadku. Na koniec każdy zespół prezentował swoje ustalenia  

i konsultował je z inspektorami.  

Po warsztatach przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród uczestników. Wyniki 

wskazują na potrzebę kontynuacji tego typu przedsięwzięć. 

Pierwsze w 2015 r. warsztaty wypadkowe odbyły się dnia 20 marca. Zorganizował  

je Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wraz z Regionem Toruńsko-Włocławskim NSZZ 

„Solidarność”. Inicjatywa zrodzona z chęci oddziaływania na świadomość osób odpowiedzialnych  

za zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach spotkała się ponownie z dużym 

odzewem i aprobatą wśród adresatów tych działań. 

Warsztaty rozpoczęły się wykładem „Badanie wypadków w aspekcie oceny ryzyka 

zawodowego - praktyczne wskazówki”. Zgodnie z przyjętą formułą szkolenia, po prelekcji 

przeprowadzono część warsztatową, podczas której uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy,  

w zależności od branży, rodzaju prowadzonej działalności oraz występujących zagrożeń.  

Każda grupa otrzymała studium przypadku, które następnie analizowano pod kątem zagrożeń 

aktywizujących wypadek. Zadanie uczestników polegało na określeniu przyczyn mających bezpośredni 

wpływ na wystąpienie i przebieg wypadku, zatem na sprecyzowaniu wspomnianego łańcucha 

przyczynowo – skutkowego zdarzenia. 

W trakcie drugiego etapu warsztatów słuchacze dokonywali oceny zastosowanych środków 

profilaktycznych, po czym porównywali je ze środkami określonymi w ocenie ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy, na którym miał miejsce wypadek. Całość prac przebiegała pod okiem inspektorów 

pracy naszego okręgu, badających poszczególne wypadki przytoczone w rozdanych uczestnikom 

materiałach.  
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Warsztaty dla społecznych inspektorówpracy. Szkolenie zrealizoweane wraz z Regionem 

Toruńsko-Włocławskim NSZZ „Solidarność” 

 

Dnia 21.05.2015 r. przeszkolono 36 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Krajowym 

Związku Zawodowym Ciepłowników. Podobnie jak w przypadku poprzednich warsztatów, szkolenie 

podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszą część poświęcono prawu pracy i jego ostatnim 

nowelizacjom. Tematem drugiego bloku były wypadki przy pracy w aspekcie oceny ryzyka 

zawodowego. Prowadzący tę część warsztatów wspomagał merytorycznie społecznych inspektorów 

pracy w analizie konkretnych wypadków przy pracy.  

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem, co wyrażono w podziękowaniach  

na zakończenie szkolenia.  

 

  
Warsztaty dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Krajowym Związku Zawodowym 

Ciepłowników 

 

Dnia 14.10.2015 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzone zostały warsztaty wypadkowe dla społecznych inspektorów pracy oraz pracowników 

służb bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych w marketach.  

W trakcie części teoretycznej prowadzący zaprezentował słuchaczom praktyczne wskazówki 

dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Wykład okazał się doskonałą okazją do dyskusji i wymiany 

doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu społecznych inspektorów pracy. 

W drugiej, warsztatowej części spotkania, przedstawione zostały konkretne wypadki przy pracy 

dotyczące zdarzeń związanych z zagrożeniami w handlu (opis, dokumentacja fotograficzna i filmowa). 

Uczestnicy, po zapoznaniu z pełną dokumentacją, analizowali przyczyny wypadku - począwszy  

od drobnych, a skończywszy na najistotniejszych. Słuchacze musieli również ocenić zachowane środki 

bezpieczeństwa oraz stworzyć ocenę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. 
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Warsztaty dla społecznych inspektorów pracy związanych z branżą handlową. 

 

Dnia 26.11.2015 r. w siedzibie OIP zorganizowano warsztaty wypadkowe skierowane  

do pracowników służb BHP, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP 

oddział Bydgoszcz.  

Członkowie Stowarzyszenia to szczególna grupa zawodowa, mająca wpływ na podnoszenie 

kultury bezpieczeństwa oraz kreowanie świadomości pracowników bezpiecznego zachowania  

w procesie pracy. Dlatego właśnie uczestnikom warsztatów przedstawiono studia przypadku 

opracowane na podstawie najczęściej występujących wypadków przy pracy w różnych gałęziach  

i branżach gospodarki narodowej. Słuchacze analizowali wypadki pod kątem zagrożeń, które 

zaktywizowały wypadek oraz określali przyczyny wypadku i środki profilaktyczne. Podobnie, jak 

podczas poprzednich warsztatów, każdy zespół omawiał ustalenia, po czym wywiązywała się dyskusja. 

 

  

Warsztaty dla pracowników służb bhp zrzeszonych w OgólnopolskimStowarzyszeniu Pracowników Służby 

BHP oddział Bydgoszcz 

 

W czasie organizowanych warsztatów uczestnikom udzielano porad w zakresie postępowania 

powypadkowego w świetle orzeczeń Sądu Najwyższego oraz przekazano materiały Państwowej 

Inspekcji Pracy 

Badania ankietowe wśród osób obecnych na warsztatach wykazały potrzebę ich 

przeprowadzania z uwagi na interaktywny sposób prowadzenia zajęć - głównie wymianę doświadczeń 

pomiędzy uczestnikami a inspektorami pracy badającymi wypadki przy pracy. Obserwacje inspektorów 

pracy biorących udział w warsztatach wskazują na niski poziom wiedzy z zakresu wypadkoznawstwa 

oraz umiejętności dotyczących postępowania powypadkowego. W czasie warsztatów wskazywano,  

że jednym z podstawowych celów postępowania powypadkowego jest prewencja wypadkowa. 
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IX.  

WSPÓŁDZIAŁANIE  
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W roku 2015 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 z partnerami instytucjonalnymi, stowarzyszeniami, 

związkami zawodowymi oraz organami nadzoru i kontroli z 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 czy przestrzegania obowiązujących przepisów 

prawa pracy, organizacji wspólnych konferencji, szkoleń oraz imprez branżowych skierowanych  

do pracowników i pracodawców. 

  

1. Organy nadzoru i kontroli warunków pracy 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2015 r. przeprowadził samodzielnie na wniosek 

innych organów 263 czynności nadzorczo-kontrolne. Wspólne kontrole przeprowadzono  

w 25 przypadkach. W wyniku przeprowadzonych czynności powiadomiono właściwe urzędy  

o wynikach 844 kontroli. 

 

Współdziałanie OIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami 

pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy 

 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, podobnie jak w latach poprzednich, również  

i w 2015 r. podejmował współpracę z policją. Polegała ona głównie na przekazywaniu informacji  

o wypadkach przy pracy. Policja była podmiotem, który najczęściej informował OIP o zaistniałych 

wypadkach. Na podstawie przekazanych informacji, pracownicy sekcji Promocji i Prewencji 

Wypadkowej Inspekcji sporządzali meldunki wypadkowe.  

Prowadząc dochodzenia w sprawach narażania na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia 

pracowników w wyniku wypadków przy pracy, policja zwracała się często do OIP z prośbą o udzielenie 

informacji po przeprowadzonych kontrolach. 

Inspektorat prowadził również intensywną współpracę z Państwową Strażą Pożarną. W dniach 

15 i 16.04.2015 r. w Tleniu miała miejsce narada szkoleniowa pracowników pionu kontrolno-

rozpoznawczego Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej województwa 

kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udział wzięła również Małgorzata Porażyńska Okręgowy 

Inspektor Pracy w Bydgoszczy oraz starszy inspektor Piotr Orliński, zajmujący się tematyką zagrożeń 

chemicznych w Okręgu. Podczas narady omówiono m.in. zagadnienia dotyczące realizacji czynności 

 

Wyszczególnienie 

 

Kontrole 

wspólne 

Kontrole na 

wniosek 

Informacja 

o wynikach 

Związki zawodowe 0 2 173 

SIP 4 0 77 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 1 19 25 

Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej 0 77 92 

Nadzór budowlany 1 3 8 

UDT 0 0 35 

Prokuratura 0 4 15 

Policja 5 22 36 

Wojewódzki Urząd Pracy 0 5 7 

Powiatowy Urząd Pracy 1 77 83 

ZUS 0 24 80 

Pozostałe 0 5 13 

RAZEM 12 238 644 
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kontrolno-rozpoznawczych w wybranych zakładach branży paliwowej i chemicznej oraz podsumowano 

akcje kontrolne i prewencyjne prowadzone na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. 

Kolejnym tematem spotkania był charakter i efekty współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy  

w Bydgoszczy. Zmiany związane z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań 

ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać obiekt, w którym prowadzone jest przedszkole, 

wymusiły podjęcie dyskusji dotyczącej nowych przepisów w świetle działań Państwowej Straży 

Pożarnej. Na koniec zaprezentowano działania PSP w związku z przekazywaniem obiektów 

budowlanych do eksploatacji oraz współpracą w tym zakresie z organami nadzoru budowlanego. 

W ramach współpracy Państwowa Straż Pożarna włączyła się również do działań pod hasłem 

„Bezpieczne lato”. PSP reprezentowana była m.in. przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą  

nr 3 w Bydgoszczy. Strażacy zorganizowali pokaz ratownictwa wysokościowego dla harcerzy 

przebywających w Harcerskim Ośrodku Obozowym „Pólko” k. Koronowa oraz pokaz sprzętu 

strażackiego dla najmłodszych mieszkańców wsi Dziedzinek. W tamtejszej świetlicy wiejskiej dzieci 

uczestniczyły również w spotkaniach edukacyjnych.  

Współpraca z PSP zaowocowała też szkoleniem przeprowadzonym przez nadinspektora pracy 

Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej dla 20 komendantów powiatowych i miejskich PSP oraz  

22 pracowników służb bhp tych komend. Zagadnienia, które zostały przedstawione słuchaczom  

to: mobbing w świetle kodeksu pracy, ocena ryzyka zawodowego i zasady ochrony przed zagrożeniami 

w jednostkach gaśniczo-ratowniczych oraz wypadki przy pracy w Polsce i na świecie (statystyka  

i podsumowanie). 

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. Podjęto 

wstępne przygotowania i współpracę z Transportowym Dozorem Technicznym Oddział Terenowy  

w Gdańsku. Ustalono, że zostanie podpisane porozumienie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy między urzędami na szczeblu centralnym.  

W 2015 r. kontynuowana była współpraca o charakterze prewencyjno - promocyjnym 

z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu. W dniu 25.11.2015 r. 

pracownicy OIP w Bydgoszczy udzielali porad prawnych podczas „Tygodnia Przedsiębiorczości” 

organizowanego przez ZUS w Bydgoszczy. Współpraca z ZUS polegała także na wymianie informacji 

na temat prowadzonych kontroli w zakresie przepisów prawa pracy i bhp. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych był fundatorem pakietów medycznych dla laureatów 

programu prewencyjnego skierowanego do mikro przedsiębiorstw „Zdobądź Dyplom PIP”. W 2015 r. 

pakiety dedykowano konkretnym branżom i przekazano je 70 pracodawcom.  

Intensywna współpraca o charakterze prewencyjnym skierowana do sektora rolniczego 

prowadzona była wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po raz kolejny wspólnie 

zorganizowano konkursy skierowane 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 pod 

nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Wspólne działania o charakterze prewencyjnym polegały 

także na wizytacjach gospodarstw rolnych, szkoleniach skierowanych do rolników indywidualnych oraz 

organizacji stoisk informacyjnych na imprezach branżowych: 

 „Bezpieczna zagroda – zwierzaki to nie pluszaki” to coroczny konkurs skierowany 

do czytelników „Gazety Pomorskiej”, 

 uczniowie szkół rolniczych z województwa kujawsko–pomorskiego rywalizowali w „Konkursie 

Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie na rok 2015”, 

 rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i posiadający grunty rolne w województwie kujawsko–

pomorskim wzięli udział w XXV Finale Olimpiady Rolniczej. 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy po raz kolejny włączył się do organizacji 

jubileuszowej edycji Regionalnego Konkursu „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym 

z elementami prawa z zakresu rolnictw obowiązującego w Unii Europejskiej”.  

W dniu 27.03.2015 r. w Grudziądzu odbyła się zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy i Placówkę Terenową KRUS w Grudziądzu konferencja „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”, 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

234 | S t r o n a  

 

która skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców – przedstawicieli samorządów, państwowych 

instytucji okołorolnych: Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, Kujawsko-Pomorskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, a także sołtysów i osób prowadzących 

indywidualne gospodarstwa rolne. Główną ideą przyświecającą organizatorom było zwrócenie uwagi 

na problem dużej liczby wypadków przy pracy w rolnictwie oraz zachęcanie do wdrażania 

podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym sektorze i wskazanie 

przykładów dobrych praktyk.  

W 2015 r. Inspektorat Pracy w Bydgoszczy współpracował z WUP w Toruniu oraz PUP  

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 udzielali porad prawnych w zakresie prawa pracy, w tym 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Odwiedzający stoiska goście byli zainteresowani 

głównie tematyką dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowniczych 

związanych z rodzicielstwem, obowiązków w zakresie podjęcia działalności gospodarczej oraz 

współpracy z agencją pracy tymczasowej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również 

problematyka stresu w miejscu pracy oraz mobbingu. 

 

2. Administracja rządowa, samorząd terytorialny, 

organizacje, partnerzy  
 

W 2015 r. podejmowano współpracę z organami administracji, samorządu, związków 

zawodowych, stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi z naszego regionu. 

Dnia 24.04.2015 r. Małgorzata Porażynska uczestniczyła w posiedzeniu VI sesji Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Podczas posiedzenia 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy omówiła działalność Państwowej Inspekcji Pracy na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. W swoim wystąpieniu nawiązała do laureata Regionalnego 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Gimnazjum  

i Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach.  

Z uczniami nagrodzonej szkoły OIP w Bydgoszczy współpracował w ramach programu prewencyjnego 

„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Sejmik Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w całości zaakceptował sprawozdanie z działalności PIP w województwie,  

a przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober pozytywnie odniósł się do pracy OIP w Bydgoszczy. 

Współpraca z sądami i prokuraturą w 2015 r. polegała głównie na wymianie informacji 

o kontrolach, których przedmiotem było przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 

i higiena pracy oraz o wypadkach przy pracy.  

W dniu 12.05.2015 r. podpisane zostało nowe porozumienie przez komendanta Głównego 

Straży Granicznej i Głównego Inspektora Pracy w sprawie zasad współdziałania straży i Państwowej 

Inspekcji Pracy. Na tej podstawie przeprowadzono w roku 2015 wspólne działania w zakresie kontroli 

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

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy bazowała  

na współorganizowaniu konferencji i spotkań. Dnia 23.04.2015 r. w siedzibie OIP w Bydgoszczy odbyła 

się XVII Konferencja Naukowa pt. „Ochrona zdrowia pracujących”. Organizatorami konferencji byli: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Kujawsko - Pomorski, Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy. Podczas 

konferencji prelekcje wygłosiły: Katarzyna Kurkowska z WOMP w Toruniu, dr n. med. Maria 

Karczewska - WOMP w Bydgoszczy oraz lek. Joanna Zaremba - dyrektor WOMP we Włocławku. 

Wykłady dotyczyły problemów diagnostyczno-orzeczniczych w rozpoznawaniu chorób zawodowych. 

Na podstawie danych statystycznych WOMP we Włocławku podana została informacja o liczbie 

przeprowadzonych dodatkowych badań kierowców z województwa kujawsko-pomorskiego będących 

pod wpływem alkoholu podczas prowadzenia pojazdu. Problematykę zagrożeń przy obsłudze maszyn 

szczególnie niebezpiecznych omówił starszy inspektor - specjalista Wojciech Woźniak, a dyrektor 
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WOMP w Bydgoszczy - lek. Ewa Kaczanowska-Burker przedstawiła nowelizację Kodeksu Pracy  

i zaprezentowała wzory nowych skierowań na profilaktyczne badania lekarskie.  

Dnia 10.09.2015 r. już po raz 3 odbyła się Konferencja „Osoba niepełnosprawna 

w zatrudnieniu”. Inicjatorem wydarzenia, cieszącym się coraz większym zainteresowaniem odbiorców 

był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, a odbyło się ono w ramach działań 

współtowarzyszących Małemu Festiwalowi „Ty i Ja. Prelekcję na temat „Rola lekarza medycyny pracy 

przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej” wygłosiła le. Ewa Kaczanowska – Burker – dyrektor 

WOMP w Bydgoszczy. Podczas spotkania wygłoszone zostały prelekcje dotyczące zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, aktywizowania w wyspecjalizowanych jednostkach, jak również doświadczeń  

i dobrych praktyk w zakresie wykonywania pracy na otwartym rynku pracy. Odczyty przedstawiło  

12 reprezentantów instytucji, stowarzyszeń i pracodawców. Przedstawiciele warsztatów terapii 

zajęciowej przedstawili rolę warsztatu jako miejsca przygotowania do podjęcia pracy. Zarówno dyrektor 

zakładu pracy chronionej, jak i przedstawiciel przedsiębiorcy z otwartego rynku pracy zaprezentował 

funkcję przedsiębiorcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne. Podczas konferencji omówiona 

została także funkcja zakładu aktywności zawodowej przez przedstawiciela zakładu oraz pełnomocnika 

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych. Sytuację osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy omówił przedstawiciel WUP w Toruniu. Prezes Oddziału  

Kujawsko–Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Bydgoszczy oraz pełnomocnik ds. osób 

niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy omówili działalność instytucji na rzecz 

osób niepełnosprawnych.  

W 2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy odebrała statuetkę Regionalnego Super Lodołamacza. 

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla dotychczasowych działań prewencyjnych i szkoleniowych 

Inspektoratu skierowanych zarówno do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, jak  

i tych, którzy z tą problematyką jeszcze się nie zetknęli. 

W kończącym się roku kontynuowana była współpraca z Państwową Wojewódzką Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią,  

w związku z realizowaną na terenie powiatu nakielskiego akcją „Bezpieczne wakacje”, wykorzystywał 

do celów prewencyjnych i informacyjnych publikacje i broszury PIP: „Bezpiecznie na wsi”, „Przygoda 

na wsi – zobacz co ci zagraża” oraz „Co zagraża dzieciom na wsi”. Adresy dostępu do powyższych 

publikacji zamieszczono na stronie internetowej PSSE w Nakle oraz na lokalnych portalach 

internetowych. Fragmenty wydawnictw wykorzystywane były również podczas letnich festynów  

na terenie powiatu nakielskiego, w trakcie zabaw i konkursów dla dzieci. PSSE w Nakle 

przeprowadziła spotkania edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne lato” w bibliotece wiejskiej  

w Ślesinie, Trzeciewnicy i Potulicach.  

W 2015 r. odbyły się też spotkania i szkolenia skierowane do przedstawicieli związków 

zawodowych. Podczas spotkań omawiano dotychczasową współpracę, wskazywano nowe kierunki 

działań oraz analizowano kontrole podejmowane przez inspektorów na wniosek związków 

zawodowych - ich zasadność i tematykę. Przy okazji szkoleń zachęcano uczestników do aktywnego 

udziału przedstawicieli załóg w konkursach organizowanych przez OIP, adresowanych do społecznych 

inspektorów pracy oraz pracodawców stosujących dobre praktyki. Wzorem lat poprzednich, społeczni 

inspektorzy pracy brali czynnie udział w Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora 

Pracy, w ramach której odbyło się łącznie 6 szkoleń. 

Społeczni inspektorzy pracy oraz pracownicy służb bhp byli również adresatami warsztatów 

wypadkowych skierowanych do firm, w których w 2015 r. zarejestrowano wypadki lub zdarzenia 

potencjalnie wypadkowe. Ta forma szkolenia, stanowiąca własny program prewencyjny realizowany 

przez OIP w Bydgoszczy, podobnie jak Kujawsko-Pomorska Akademia Społecznego Inspektora Pracy 

spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i pracodawców. W 2015 r. odbyły 

się 4 warsztaty wypadkowe. 

Współpraca ze związkami zawodowymi prowadzona była już od początku roku. Dnia 

09.02.2015 r. zorganizowano pierwsze posiedzenie sprawozdawczo- wyborcze Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Forum Związków Zawodowych, na które została zaproszona Małgorzata 

Porażyńska. Podczas spotkania Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wzięła udział w dyskusji nt. 

formy kształtowania wzajemnego zaufania partnerów społecznych jako podstawy do sprawnego  

i efektywnego dialogowania nie tylko na szczeblu centralnym, ale także i w regionie. Podkreśliła 
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znaczenie i tym samym utwierdziła działaczy związkowych w przekonaniu, że dialog i współpraca  

z Państwową Inspekcją Pracy w regionie jest ważnym elementem statutowej działalności związkowej  

w dziedzinie ochrony praw pracowniczych i odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy. Co ważne 

- wszyscy uczestnicy posiedzenia byli zgodni i wyrazili swoją aprobatę oraz zadowolenie  

ze współpracy z OIP w Bydgoszczy.  

Z kolei dnia 18.03.2015 r. w siedzibie OIP, odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, na którym Okręgowy Inspektor Pracy 

przedstawiła podsumowanie rocznej działalności Inspektoratu i wyraziła zadowolenie ze współpracy  

z partnerami społecznymi, jakimi są związki zawodowe. Omówiła sprawy kontrolno- nadzorcze  

w ramach realizacji zadań PIP i przestrzegania przepisów oraz działania prewencyjne OIP  

w Bydgoszczy. Na koniec spotkania Okręgowy Inspektor Pracy udzieliła odpowiedzi na zadawane 

przez przedstawicieli związków zawodowych OPZZ pytania. Harald Matuszewski - przewodniczący 

Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego podziękował za spotkanie i zapewnił 

o systematyczności ich organizowania w celu omawiania bieżących spraw i eliminowania problemów. 

Pozytywne efekty przyniosła w 2015 r. współpraca OIP z instytucjami i firmami z branży 

budowlanej. Dnia 18.05.2015 r. w siedzibie Inspektoratu odbyło się posiedzenie Rady  

ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy, w skład 

której wchodzą: Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru, Prezes Związku Pracodawców „Pracodawcy 

Pomorza i Kujaw”, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Urzędu 

Dozoru Technicznego oddział w Bydgoszczy, Prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, 

Przewodniczący Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego "BUDOWLANI", Członek Rady 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego "Budowlani", Zastępca Przewodniczącego Okręgu 

Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego "Budowlani", Inspektor Pracy - sekretarz Rady  

ds. Bezpieczeństwa pracy w budownictwie oraz inspektor pracy OIP Bydgoszcz. Podczas posiedzenia 

poruszone zostały ważne wątki dotyczące głównie bezpieczeństwa pracy, m.in: bezpieczeństwa 

maszyn i konieczności tłumaczenia instrukcji ich obsługi na języki obce ze względu na zatrudnianie 

pracowników obcojęzycznych, natychmiastowe zgłaszanie wypadków przez pracodawców do OIP czy 

promowanie programów prewencyjnych. 

Następnie, dnia 14.09.2015 r., również w siedzibie OIP, zorganizowano posiedzenie grupy 

roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zawartego w dniu 22.05.2014 r. 

Udział w nim wzięli sygnatariusze Porozumienia: P.W. „Ebud” – Przemysłówka Sp. z o.o., Erbud S.A., 

PPU „Ekobud” Sp. z o.o., Skanska S.A., Lafarge Cement S.A., P.W. „Lech” Sp. z o. o., 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., Gotowski Budownictwo Komunikacyjne  

i Przemysłowe Sp. z o.o. oraz nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Roman 

Wzorek. To właśnie podczas wrześniowego spotkania ustalono standardy dotyczące stosowania 

środków ochrony indywidualnej (ŚOI) dla osób pracujących na budowach realizowanych przez 

sygnatariuszy Porozumienia.  

Propozycje grupy roboczej zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę, która spotkała się 

30.09.2015 r. w siedzibie OIP. Podczas posiedzenia uczestnicy poruszyli również temat certyfikacji 

zawodów budowlanych np. czeladników i mistrzów dekarskich oraz wskazali na potrzebę preferowania 

umów o pracę w zamówieniach publicznych. Rozwiązania te jednak, jak zaznaczyli członkowie Rady, 

wymagają zmian legislacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych. Dnia 24.11.2015 r. odbyło się 

natomiast posiedzenie Komitetu Sterującego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie, które zaowocowało podpisaniem deklaracji przez 9 sygnatariuszy Porozumienia  

w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby pracujące na budowach. 

Jak co roku, również i tym razem OIP podejmował współpracę z bydgoskimi uczelniami. 

Zarówno pracownicy merytoryczni, jak i inspektorzy brali udział w organizowanych przez szkoły 

wyższe targach, szkoleniach czy też „Dniach otwartych”. Dnia 23.04.2015 r. w Auditorium Novum 

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła 

się 12. edycja Targów Pracy i Dni Kariery UTP organizowanych przez Biuro Karier. Wśród wystawców 

był także Okręgowy Inspektorat Pracy. Znaczącą grupę uczestników targów stanowili obcokrajowcy, 

chcący podjąć pracę w Polsce i osoby już pracujące w naszym kraju. W ofercie wydawniczej PIP 
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znajduje się szeroka gama publikacji dotyczących legalności zatrudnienia takich osób, ich obowiązków 

i przywilejów, również w językach obcych, które bardzo szybko znikały ze stoiska.  

Jednym z podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie 

praw pracowników, w tym osób niepełnosprawnych. Nie zapominając o tej ważnej misji OIP wraz  

z Stowarzyszeniem Bez Ograniczeń oraz Zespołem Szkół nr 19 im. „Synów Pułku” w Bydgoszczy 

zorganizował wspomnianą już konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. Naczelną ideą 

przedsięwzięcia było promowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zwiększanie 

świadomości społecznej wśród pracodawców a przede wszystkim przełamywanie barier w podejściu 

osób zdrowych do niepełnosprawnych. 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 ramach współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki, OIP został też zaproszony na targi pracy 

dla osób niepełnosprawnych, które odbyły się 10.12.2015 r. w siedzibie WSG.  

Dnia 19.11.2015 r. Inspektorat uczestniczył również w targach pracy OFFerty organizowanych 

przez Porozumienie Bydgoskich Biur Karier: Wyższą Szkołę Gospodarki, Kujawsko-Pomorską Szkołę 

Wyższą, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział 

Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Collegium Medicum 

UMK w Toruniu. Stoisko Inspektoratu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób 

pracujących, jak i szukających pracy. Nie zabrakło też uczestników, którzy skorzystali z możliwości 

uzyskania porady prawnej. 

Na przestrzeni lat Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości niezmiennie 

i konsekwentnie realizuje swój cel, jakim jest obrona interesów zrzeszonych organizacji 

rzemieślniczych i ich członków oraz udzielanie tym organizacjom pomocy zarówno doradczej, jak 

i instruktażowej. Niewątpliwym owocem tej działalności jest inicjowanie i propagowanie 

rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności oraz wynalazczości, w ślad za którymi idzie 

również oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych. Co ważne i szczególnie 

cenne – działania Izby stanowią z jednej strony odpowiedź na współczesne zapotrzebowania 

gospodarcze, z drugiej zaś – prowadzone są z poszanowaniem napawających dumą tradycji 

rzemieślniczych. Współpraca z Izbą opiera się na głównie na współorganizowaniu konkursów. W dniu 

9.04.2015 r. odbyła się XV edycja Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach BHP dla uczniów  

z zakładów rzemieślniczych, w których udział wzięło 30 uczestników z województwa kujawsko-

pomorskiego kształcących się w zawodach: cukiernik, fryzjer, fotograf, elektryk, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, sprzedawca oraz wędliniarz. 

W dniu 11.12.2015 r. w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Bydgoszczy odbyło się też spotkanie połączone z obchodami 60-lecia istnienia budynku Domu 

Rzemiosła i Bydgoszczy, w którym uczestniczyła Okręgowy Inspektor Pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy corocznie finansuje publikację podręczników i płyt 

z uzupełniającym materiałem audiowizualnym CIOP-PIB, które wraz z poradnikami i innymi 

materiałami opracowanymi przez PIP, przekazywane są nieodpłatnie nauczycielom gotowym 

realizować program „Kultura bezpieczeństwa” podczas zajęć z uczniami. Nauczyciele brali udział 

w spotkaniach szkoleniowych, które miały za zadanie przygotować ich do realizacji programu. 
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Jednym z podstawowych wyzwań współczesnej gospodarki jest zapewnienie stabilnej sytuacji 

na rynku pracy. Procesom gospodarczym towarzyszą mechanizmy ekonomiczne i prawne wpływające 

na relacje w zatrudnieniu. Działania Państwowej Inspekcji Pracy jako instytucji kontrolującej  

i nadzorującej przestrzeganie praw pracowniczych wskazują na prawidłowość zachodzących zmian 

bądź oczekiwane kierunki dalszego rozwoju przepisów prawa. 

Rok 2015 był drugim pełnym rokiem obowiązywania nowych regulacji w zakresie 

rodzicielstwa, przede wszystkim w obszarze urlopu rodzicielskiego. Jak wskazują wyniki kontroli, 

znowelizowane przepisy w praktyce przyjęły się, a pracownicy bardzo chętnie z nich korzystają. 

Podobnie z „urlopem ojcowskim”; coraz więcej pracowników – ojców wykorzystuje przysługujące  

im prawo do dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Ocena praworządności w tym obszarze wypada 

pozytywnie. Może być to podyktowane szeroką kampanią społeczną prowadzoną w mediach, jak  

i dostępem do niezbędnych przepisów oraz informacji na portalach internetowych poświęconych 

rodzicielstwu i opiece nad dziećmi. Ujawniane uchybienia powstały przede wszystkim u pracodawców 

średnich i dużych, co biorąc pod uwagę wagę naruszeń, ma istotne znaczenie dla problematyki. 

Przedsiębiorcy ci, co do zasady, dysponują wyspecjalizowanymi służbami kadrowo-płacowymi, 

posiadającymi daleko idącą świadomość prawną w zakresie prawa pracy. Powstałe nieprawidłowości 

wynikają raczej z pośpiechu, pewnego rodzaju niedbalstwa i rutyny przy wykonywaniu obowiązków 

związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej. Żadne ze wskazanych braków lub uchybień nie 

pociągały za sobą negatywnych skutków dla pracowników w postaci pozbawienia uprawnionego  

do konkretnego świadczenia. 

Mniej optymistyczne wnioski płyną z analizy wyników kontroli w obszarze przestrzegania 

przepisów o czasie pracy i ochronie wynagrodzenia za pracę. Z uzyskanych danych z kontroli  

w 2015 r. wynika, że pracodawcy rzadko korzystają z możliwości wprowadzenia elastycznego czasu 

pracy – na 69 skontrolowanych podmiotów, tylko w 5 zakładach wprowadzono takie rozwiązania.  

W ocenie inspektorów pracodawcy, u których stwierdzono nieprawidłowości, nie próbują wdrażać 

nowych formuł organizacji czasu pracy, korzystając z istniejących możliwości przewidzianych  

w obowiązujących przepisach. W omawianych przypadkach jako sposób uregulowania problemu czasu 

pracy stosuje się wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  

i w dniach wolnych od pracy. 

Jako przykłady nieprawidłowości dotyczących czasu pracy inspektorzy wskazują niewłaściwie 

stosowane w zakładach pracy systemy i rozkłady czasu pracy, np. pracę w równoważnym systemie 

czasu pracy do 12 godzin na dobę, pracę zmianową w różnych dniach tygodnia, także w soboty, 

niedziele i święta przy braku odpowiedniej rekompensaty czasem wolnym. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, że nieprawidłowa organizacja czasu pracy jest źródłem zmęczenia pracowników, co w efekcie 

może prowadzić do zwiększenia ryzyka zachorowań lub wypadków przy pracy.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, pracodawcy tłumaczą swoje uchybienia nieznajomością zasad  

i niewiedzą, jednak biorąc pod uwagę powszechny dostęp do obowiązujących przepisów wydaje się, 

że są to świadome działania mające na celu obejście regulacji kodeksu pracy. Nieewidencjonowanie 

czasu pracy może wiązać się z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom należnego 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Z doświadczenia inspektorów 

pracy wynika ponadto, że niejednokrotnie sami pracownicy, znajdujący się często w trudnej sytuacji 

życiowej, wybierają nieformalny sposób rozliczenia czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę. 

Dopiero w przypadku rozstania z pracodawcą lub zachorowania i braku wypłaty należnych świadczeń 

pracownicy zwracają się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy. Aż jedna trzecia z ogółu 

wniesionych w 2015 r. skarg do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy dotyczyła 

niewypłacania bądź nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za godziny 

nadliczbowe, i innych świadczeń ze stosunku pracy.  

Odnosząc wyniki kontroli przeprowadzonych w 2015 r. do wyników kontroli z 2014 r., należy 

stwierdzić, że zasadniczo skala i rodzaj nieprawidłowości utrzymują się na zbliżonym poziomie,  

w związku z czym niezbędne jest kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy, 

ponieważ prowadzone dotychczas kontrole nie wskazują na poprawę sytuacji pracowników w tym 

zakresie. Skuteczny nadzór ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i odpowiednie regulacje prawne 

powinny wpłynąć na właściwe ukształtowanie sytuacji pracowników, na co wskazuje przykład efektów 

działań w placówkach handlowych, gdzie systematycznie spada liczba nieprawidłowości.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

240 | S t r o n a  

 

 

Na konieczność zmian w kierunku obowiązujących przepisów i jednoczesnego prowadzenia 

działań kontrolnych wskazują wyniki kontroli w placówkach samorządowych i ich jednostkach 

organizacyjnych, gdzie ujawniono przypadki nierównego traktowania pracowników zatrudnionych przy 

pracach interwencyjnych czy w ramach robót publicznych. Mechanizmy refundacji środków z Funduszu 

Pracy na prace interwencyjne czy publiczne do wysokości płacy minimalnej wpływają na niewłaściwy 

sposób kształtowania zasad wynagradzania tej grupy pracowników, którzy pozbawieni prawa  

do dodatków w ten sposób stają się pracownikami drugiej kategorii. 

Działalność kontrolna w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku 

oraz czasu pracy kierowców pokazuje, że możliwe jest wypracowanie właściwych rozwiązań przez 

pracodawców w obszarze prawnej ochrony pracy. Utrzymująca się od kilku lat trudna sytuacja na rynku 

transportowym powoduje, że słabo zorganizowane firmy ulegają likwidacji. Skutkuje to tym,  

że na rynku pozostają jedynie dobrze zorganizowane firmy inwestujące w pojazdy oraz w swoich 

kierowców. Rozwijające się inicjatywy związane z tzw. eco drivingiem, który ma uczyć kierowców,  

w jaki sposób jeździć oszczędnie, są często wiązane z nauczaniem kierowców, jak jeździć zgodnie  

z normami Rozporządzenia 561/06. Z przeprowadzonych w roku 2015 r. kontroli wynika, że zmiany 

prawa (od 2012 r.) przenoszące odpowiedzialność za naruszenia przepisów 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 liczbę małych i średnich firm transportowych. Profesjonalne kontrolowanie 

kierowców oraz prawidłowo rozliczany czas pracy kierowców przez takie firmy, powoduje znaczną 

poprawę w zakresie przestrzegania przepisów prowadzenia pojazdu oraz w zakresie czasu pracy. 

Dodatkowo, utrzymująca się trudna sytuacja ekonomiczna, wymusza nadal na przedsiębiorcach 

dbałość o organizację czasu pracy kierowcy, ponieważ kary nakładane za naruszenia są często bardzo 

istotnym elementem kosztów prowadzenia działalności transportowej. Dlatego większość firm 

transportowych zauważyła już fakt, że jazda bez przestrzegania przepisów kosztuje zbyt dużo. 

Ponadto ciągłe, rażące naruszanie przepisów może się skończyć utratą dobrej reputacji,  

a w konsekwencji utratą licencji. Nadal jednak istnieją niewielkie firmy zakładane przez samych 

kierowców, zatrudniających dodatkowo jedną lub dwie osoby. W firmach tych pracodawca przeważnie 

również jest kierowcą i jeździ, tak jak jego pracownicy, dlatego nikt nie posiada wymaganej wiedzy ani 

odpowiedniej ilości czasu, aby prawidłowo organizować czas pracy kierowców. Taka sytuacja 

powoduje jednak zagrożenia publiczne także dla innych użytkowników dróg, zatem konieczne wydaje 

się kontynuowanie kontroli przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców. Na tle powyższych wniosków można wskazać propozycje 

zmian przepisów oraz niezbędnych uregulowań poprzez doprecyzowanie odstępstw od stosowania 

przepisów, ponieważ wprowadzona w roku 2014 nowa wersja Umowy AETR posiada inną numerację 

przepisów o odstępstwach, co powoduje, że art. 22 ustawy o czasie pracy kierowców dotyczy obecnie 

zupełnie innego zakresu pojazdów aniżeli przed zmianą Umowy AETR, dokonanie regulacji prawnej  

w zakresie ryczałtów za noclegi, które po uchwale Sądu Najwyższego z 12.06.2014 r. są olbrzymim 

problemem dla przewoźników i powodują negatywne skutki dla sektora transportowego oraz dla całej 

gospodarki oraz podjęcie działań i wydanie wytycznych dla inspektorów pracy w sprawie stosowania 

niemieckich przepisów o wynagrodzeniu minimalnym wynoszącym 8,50 euro/h. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnych pod kątem informacji dotyczących przyczyn naruszeń 

przepisów prawa pracy wynika, że pracodawcy wskazują najczęściej na trudną sytuację finansową  

i zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstwa w związku z niewywiązywaniem się przez 

kontrahentów z zobowiązań. Powoduje to swoisty efekt domina w zakresie realizowania obowiązków 

nie tylko wobec partnerów biznesowych, ale przede wszystkim 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 już w 2014 r. i pojawiającym się również w 2015 r. jest 

pozbawianie spółek prawa handlowego zarządów, bądź to przez ich odwołanie, bądź przez złożenie 
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rezygnacji przez jej członków. Pozabawia to pracowników możliwości m.in. dochodzenia swoich 

roszczeń z uwagi na konieczność wskazania przed sądem organu reprezentującego spółkę. 

Stwierdzone nieprawidłowości jak też ich skala wskazują na konieczność dalszego 

intensywnego monitorowania sytuacji na rynku pracy w obszarze ochrony wynagrodzenia za pracę,  

a co za tym idzie - podejmowanie skutecznych działań kontrolno-nadzorczych, jak też wprowadzenie 

odpowiednich zmian legislacyjnych w obowiązujących przepisach, zapewniających ochronę 

pracownikom „porzuconym” przez pracodawcę.  

Długofalowy Program działania Państwowej Inspekcji Pracy obejmujący lata 2013–2015 

dotyczył strategicznych obszarów ochrony pracy, których specyfika wymagała przyjęcia perspektywy 

długookresowej zarówno w działaniach kontrolno-nadzorczych jak i prewencyjnych.  

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy były to działania skoncentrowane na likwidacji 

lub ograniczaniu zagrożeń stwarzających istotne ryzyko utraty zdrowia i życia zatrudnionych. W 2015 r. 

zakończono trzyletni program wzmożonego nadzoru nad zakładami, gdzie ze względu na wysoki 

wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy, występowaniu chorób zawodowych i przekroczenia 

norm czynników szkodliwych prowadzono co najmniej po dwie kontrole każdego roku w okresie  

2013-2015. W wyniku realizacji wydanych środków prawnych pracodawcy podjęli działania korygujące 

i zapobiegawcze, które miały wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. Intensywny nadzór 

nad zakładami przyczynił się do poprawy warunków pracy około 400 zatrudnionych w dwóch 

zakładach. W przypadku jednej firmy budowlanej objętej wzmożonym nadzorem nastąpiła utrata 

płynności finansowej, zwolnienie całej załogi i zakończenie działalności.  

W ramach programu długofalowego oceniano również zarządzanie bezpieczeństwem  

w średnich i dużych zakładach, w których wydarzyły się wypadki przy pracy, w tym wypadki o cechach 

powtarzalnych.  W efekcie kontroli wyeliminowano uchybienia dotyczące dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego, uświadomiono pracodawcom istotę i wagę spójności stosowanych środków 

profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka zawodowego ze środkami wynikającymi z postępowań 

powypadkowych. Kontrole sprawdzające wykazały, że zmniejszyła się liczba wypadków u tych 

pracodawców, którzy stosując się do zaleceń inspektorów pracy rzetelnie podchodzą do ustalania 

przyczyn wypadków oraz stosują adekwatne środki profilaktyczne spójne z oceną ryzyka  

na stanowisku, na którym doszło do wypadku. 

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych zadań 

Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach ich realizacji 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 2015 r. zbadali okoliczności i przyczyny 146 wypadków, w których życie 

straciło 34 zatrudnionych, 44 poszkodowanych doznało ciężkich, a 80 lżejszych obrażeń ciała.  

Największą liczbę wypadków przy pracy, która wzrosła z 51 w 2014 do 67 w 2015 r. odnotowano  

w przetwórstwie przemysłowym. W tej branży wzrosła też liczba wypadków śmiertelnych z 5 w 2014 r. 

do 8 w 2015 r. oraz ciężkich z 22 do 24 w 2015 r. 

Mimo że liczba wypadków w budownictwie uległa zmniejszeniu z 33 w 2014 do 26 w 2015 r.,  

to ryzyko wystąpienia wypadku śmiertelnego lub ciężkiego wzrosło i nadal jest największe. Wzrosła 

liczba wypadków śmiertelnych z 3 w 2014 r. do 9 w 2015 r. Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi 

do wypadków były przede wszystkim: upadek z wysokości, poślizgnięcie, potknięcie na płaszczyźnie 

oraz porażenie prądem. Jednakże upadki z wysokości zarejestrowano również w innych branżach 

poza budownictwem, w tym w przetwórstwie przemysłowym. Łącznie zarejestrowano w 2014 r.  

38 wypadków związanych z upadkiem z wysokości oraz 33 w 2015 r. 

W latach 2014-2015 zarejestrowano 10 wypadków, w tym 5 śmiertelnych (2 w 2015 r.) 

i 5 ciężkich (1 w 2015 r.) wskutek porażenia prądem elektrycznym. Analiza okoliczności i przyczyn tych 

zdarzeń wykazała, że trzy wypadki śmiertelne w wyniku porażenia prądem elektrycznym nastąpiły  

w podobnych okolicznościach tj. podczas wykonywania prac związanych z wycinką i pielęgnacją 

drzew w bezpośredniej bliskości napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 15 kV. Wobec 

czego podjęto decyzję o prowadzeniu działań prewencyjno-kontrolnych w 2016 r. w stosunku do firm 

wykonujących prace na rzecz dystrybutorów i producentów energii elektrycznej. 

Znaczną grupę wypadków stanowią wypadki komunikacyjne oraz tzw. nagłe medyczne. 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Rady Unii Europejskiej zwrócił uwagę na przyczyny 
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wypadków, takie jak presja czasu, krótkie terminy dostaw, czy wynikające z zaniedbania 

spowodowanego na przykład stresem w życiu rodzinnym. Nagłe przypadki medyczne należą  

do zdarzeń specyficznych, zależnych od stanu zdrowia poszkodowanych, w tym od trybu życia oraz 

właściwości osobniczych. Możliwości oddziaływania prewencyjnego pracodawców są ograniczone 

i sprowadzają się do zapewnienia prawa do wypoczynku, w tym przestrzegania norm czasu pracy, 

zapewnienia odpowiedniego zakresu badań profilaktycznych poprzez wskazanie zagrożeń 

występujących na danym stanowisku i organizowania pracy w sposób ograniczający sytuacje stresowe 

i nadmierny wysiłek fizyczny.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli, jak również z danych o wypadkach przy pracy 

wynika, iż najwięcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy odnotowuje 

się w budownictwie.  Jak co roku prowadzono kompleksowy nadzór w sektorze budownictwa, gdzie 

zgodnie z przyjętymi założeniami przeprowadzono łącznie prawie 400 kontroli. Najczęściej 

powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły organizacji prac na wysokości – brak środków ochrony 

zbiorowej stwierdzono na co drugiej budowie, a brak ochron osobistych zabezpieczających 

pracowników przed upadkiem z wysokości stwierdzono w co drugiej kontroli.  

W 2015 r. inspektorzy pracy wnioskowali do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% 

w stosunku do 6 pracodawców, u których w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące 

naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeważająca liczba tych pracodawców (67%) 

należała do branży budowlanej.  

Przeprowadzona analiza wypadków zgłoszonych i zbadanych do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań w budownictwie skierowanych 

zarówno w obszarze nadzorczo – kontrolnym, jak i prewencyjnym, na zwrócenie szczególnej uwagi  

na przestrzeganie przepisów przy organizowaniu prac na wysokości w zakresie zabezpieczenia 

pracowników przed upadkiem z wysokości oraz na propagowanie dobrych praktyk stosowanych 

między innymi przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 

Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy.  

W celu poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach prowadzonych na terenie naszego 

województwa od 2013 r wznowiła działanie Kujawsko-Pomorska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie. Jej zadaniem jest inicjowanie i formułowanie wniosków w sprawach ochrony pracy 

w budownictwie oraz organizowanie współpracy zainteresowanych tą problematyką organów, 

instytucji, stowarzyszeń. W skład Rady wchodzą partnerzy społeczni i przedstawiciele urzędów 

współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy. Posiedzenia Rady w 2015 r.  

W trakcie posiedzeń organizowanych w 2015 r. członkowie Rady poruszali bieżące problemy 

związane z bezpieczeństwem pracy w budownictwie, zgłosili m.in. konieczność tłumaczenia na języki 

obce instrukcji obsługi maszyn i urządzeń sprowadzanych z uwagi na zatrudnianie obcojęzycznych 

pracowników (np. z Ukrainy). Uczestnicy zwracali też uwagę na potrzebę promowania wśród firm 

budowlanych udziału w programach prewencyjnych organizowanych przez OIP w Bydgoszczy.  

Na zaproszenie Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, w posiedzeniu Rady w dniu 

30.09.2015 r. udział wziął również Mirosław Jagodziński, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy, który przygotował prelekcję na temat sposobów organizacji 

pracy w pasie drogowym w trakcie wykonywania robót drogowych. 

W 2015 r. w dalszym ciągu prowadzono działania prewencyjno – kontrolne w zakładzie 

azotowym, w którym istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kontrole 

prowadzono wspólnie 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 17.10.2013 r. Prowadzone równolegle czynności przez trzy organa kontroli państwowej  

w zakładzie azotowym wykazały, że podjęte przez pracodawców działania prewencyjne, zakończone 

dokonaniem samokontroli według specjalistycznej listy kontrolnej, miały bardzo pozytywny wpływ  

na wyniki kontroli. Taki sposób prowadzenia kontroli pozytywnie przyjmowany jest przez wszystkie 

strony postepowania, głównie z uwagi na skrócenie łącznego czasu przebywania organów kontrolnych 

na terenie zakładu.  
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Słuszność przyjętego schematu postępowania potwierdziły rezultaty osiągnięte w zakładzie 

należącym do branży paliwowej. 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”. Podobnie jak w zakładzie azotowym działania 

kontrolne poprzedzone były samokontrolą realizowaną przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne  

co wyraźnie wpłynęło na ograniczenie liczby naruszeń prawa stwierdzonych w późniejszych 

kontrolach. W wyniku prowadzonych długofalowych działań organów kontroli państwowej uzyskano 

wysoki poziom zabezpieczeń przed możliwością zaistnienia poważnych awarii przemysłowych  

w zakładach chemicznych. 

Od 1.07.2007 r. zakres kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, obok kontroli przestrzegania 

praw pracowniczych oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmuje także zagadnienia 

dotyczące legalności zatrudnienia – obywateli polskich i cudzoziemców. Działalność kontrolna  

i typowanie podmiotów do kontroli prowadzone jest w oparciu o monitorowanie nielegalnego rynku 

pracy, tj. uzyskiwanie i analizowanie informacji o zjawiskach nielegalnej pracy na terenie właściwości 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy m.in. poprzez współpracę z instytucjami 

samorządowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Strażą Graniczną, a także analizę skarg 

wpływających do Urzędu oraz powiadomień kierowanych przez inne organy. 

Wyniki kontroli legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców wykazały 

wiele nieprawidłowości we wszystkich objętych nimi obszarach. Skala naruszeń przepisów utrzymuje 

się na zbliżonym poziomie w porównaniu z latami ubiegłymi. Najczęściej występującymi 

nieprawidłowościami są zatrudnianie bez zawarcia umowy o pracę na piśmie oraz bez zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego. Z roku na rok wzrasta liczba przypadków powierzania pracy  

na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla zatrudnienia pracowniczego. 

Kontrole związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, ich legalnym prawem pobytu 

na terenie Polski, zezwoleniami na pracę, rejestracją oświadczeń w Powiatowych Urzędach Pracy 

obejmowały również zagadnienia dotyczące stosunku pracy, zgodności zastosowania umowy cywilno-

prawnej z warunkami świadczenia pracy, zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego.  

Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości o różnym charakterze odnotowano w 40% 

kontrolowanych podmiotów. Najwięcej naruszeń ujawniono w branżach: handel i naprawy, 

przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz usługi administrowania. 

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemców. 

Zdecydowana większość ujawnionych nieprawidłowości dotyczyła pracodawców 

zatrudniających do 9 pracowników oraz od 10 do 49. Naruszenia o różnym ciężarze gatunkowym 

odnotowano w co czwartym podmiocie objętym kontrolą. 

Jak co roku, w ramach realizacji zadań ustawowych podejmowano współpracę z organami 

publicznymi, których kompetencje obejmują legalność zatrudnienia. Na podkreślenie zasługuje dobra 

współpraca z powiatowymi urzędami pracy, zwłaszcza w zakresie wzajemnego informowania  

o nieprawidłowościach, weryfikowania danych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotów 

kontrolowanych pod kątem dopełnienia obowiązku powiadomienia o podjęciu zatrudnienia, a także 

przekazywania danych o podmiotach, które zarejestrowały największą liczbę oświadczeń o zamiarze 

powierzenia pracy cudzoziemcom. Pozytywnie ocenić należy współpracę ze Strażą Graniczną, 

zarówno w zakresie wspólnych kontroli (w 2015 r. przeprowadzono 10 wspólnych kontroli), jak  

i wzajemnego informowania się o wynikach podejmowanych działań. Od 2015 roku przyjęto zasadę 

wzajemnej wymiany informacji o wynikach kontroli raz na kwartał.   

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu potwierdzają, że kontynuowanie działań kontrolno 

-nadzorczych jest niezbędne zwłaszcza u pracodawców, u których praca łączy się z dużym ryzykiem 

dla zdrowia i życia osób ją wykonujących, a także u tych, którzy rażąco naruszają przepisy prawnej 

ochrony pracy.  

Równolegle z działalnością nadzorczą i kontrolną w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

w Bydgoszczy podejmowano szereg inicjatyw o charakterze prewencyjnym, mających stanowić 

zachętę dla pracodawców do inwestowania w poprawę bezpieczeństwa pracy. Przekonanie  

o słuszności twierdzenia, że bezpieczeństwo pracy się opłaca stanowi punkt wyjścia do wdrażania 

polityki angażowania pracowników w działania zmierzające do eliminowania ryzyka zawodowego. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy  2015

 

244 | S t r o n a  

 

Kreowanie odpowiedzialnych postaw w sferze bezpieczeństwa pracy rozpoczyna się już w wieku 

szkolnym. Pracownicy OIP w Bydgoszczy realizując powyższe założenia w ramach programu „Kultura 

bezpieczeństwa” adresowanego do młodzieży szkolnej, uczestniczyli w licznych spotkaniach, 

imprezach i wydarzeniach skupionych wokół idei upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach 

zawodowych wśród ludzi młodych. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się program edukacyjny 

realizowany w placówkach oświatowych całego województwa, o czym świadczy udział 110 nauczycieli 

reprezentujących 27 placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego.  

Doskonałą okazją do przedstawienia młodzieży szkolnej i studentom nie tylko obowiązujących 

regulacji prawnych, ale i dobrych praktyk i sposobów eliminowania ryzyka zawodowego był „Dzień 

Otwarty w Państwowej Inspekcji Pracy” zorganizowany w ramach kampanii prewencyjno-informacyjnej 

„Zanim podejmiesz pracę”. Podziękowania należą się bydgoskiej firmie PESA S.A., dzięki której udało 

się pokazać praktyczne aspekty bezpieczeństwa pracy i przekonać słuchaczy, że rozmowy o bhp 

mogą być interesujące. Godne podkreślenia jest wsparcie mediów oraz instytucji samorządowych  

i kościelnych dla inicjatyw promujących ochronę i bezpieczeństwo pracy. W działania w ramach Dnia 

Otwartego Państwowej Inspekcji Pracy włączyły się: Radio PIK, TV Toruń, TV Kujawy, TVP Bydgoszcz 

oraz Gazeta Pomorska, Tygodnik Pałuki, a także Urzędy Miast Torunia, Włocławka i Bydgoszczy oraz 

Diecezje Pelplińska, Bydgoska, Toruńska i Włocławska. 

Równie ciekawie dyskutowano o warunkach pracy podczas targów, jak choćby w ramach 

Targów Pracy i Kariery 2015 w Bydgoszczy, Włocławskich Targów Szkół Pracy i Rzemiosła czy  

V Targów Pracy i Przedsiębiorczości w Nakle nad Notecią. Każdorazowo spotkania  

z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przy okazji Targów Pracy  

są okazją do udzielenia porad i konsultacji prawnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem. 

Cenione są wydawnictwa i broszury informacyjne dotyczące problematyki prawnej ochrony pracy. 

Cyklicznie już organizowana w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku impreza plenerowa 

podczas „Babiego Lata” przyciąga zainteresowanych poradami prawnymi do stoisk Państwowej 

Inspekcji Pracy w okolicznościach rekreacji i odpoczynku.  

Promowanie idei ochrony pracy i dbałości o zdrowie nabiera szczególnego znaczenia  

w stosunku do osób pracujących w sektorze rolnictwa indywidualnego, bowiem ten obszar nie podlega 

działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy. Brak jest statystyk ilości wypadków dzieci 

pomagających w gospodarstwach rolnych. Ten obszar wymaga wyjątkowego wsparcia poprzez 

działalność prewencyjną właśnie, realizowaną w różnych formach. W czerwcu 2015 przedstawiciele 

OIP w Bydgoszczy uczestniczyli w Kujawsko- Pomorskich Dniach Pola w Grubnie; podczas imprezy 

liczni uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad i materiałów promocyjnych PIP. Prowadzona  

w 2015 kampania społeczna adresowana do rolników indywidualnych oraz członków ich rodzin 

prowadzona pod przewodnim hasłem „Rutyna na wsi rani i zabija” zmierzała do ukazania, jak istotne 

znaczenie ma ograniczanie ryzyka wypadkowego w sektorze rolniczym oraz ochrona zdrowia osób 

pracujących w gospodarstwach rolnych. Także w ramach tego programu przygotowano ofertę 

adresowaną do dzieci i młodzieży zamieszkującej lub przebywającej na terenach wiejskich oraz kobiet 

zamieszkujących tereny wiejskie, opiekujących się dziećmi.  

Warto podkreślić zainteresowanie udziałem w konkursach o tematyce bezpieczeństwa pracy  

w rolnictwie. W zmaganiach konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne reprezentujący nasze 

województwo na etapie krajowym Państwo Aneta i Paweł Lewandowscy z Milżyna uhonorowani zostali 

nagrodą specjalną Głównego Inspektora Pracy! W szrankach stawali także najmłodsi; konkurs 

„Bezpieczna Zagroda – zwierzaki to nie pluszaki” organizowany wspólnie z „Gazetą Pomorską” cieszył 

się jak co roku ogromnym zainteresowaniem.  

Tematyka bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zaprezentowana w niebanalny sposób 

przywiodła członków Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie do Wąsewa i Przemystki. Obrady 

Komisji odbyły się udziałem uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. Wspólne spotkanie było okazją do wysłuchania doświadczeń 

młodzieży pomagającej rodzicom w gospodarstwach rolnych.  

Niewątpliwie trudno oszacować już dziś wymiar korzyści z działalności prewencyjnej 

realizowanej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak z całą pewnością działania te będą 

kontynuowane, bowiem wydaje się bezsporne, że znacznie lepiej jest zapobiegać aniżeli likwidować 

skutki zagrożeń. Prewencja adresowana do jak najszerszego kręgu odbiorców, przekazywana  
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w sposób nieszablonowy i najbliższy pracownikom i ich rodzinom powinna uwrażliwić społecznie  

na problematykę ochrony zdrowia i stać się standardem kultury pracy. Taki cel będzie determinował 

dalsze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, których kontynuacja została 

zaplanowana na rok 2016. 
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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 2015 r., poz. 640 ze zm. 

2.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm. 

3.  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2014 r., poz. 101 ze zm. 

4.  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
Dz. U. z 1997 r. 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 2015 r., poz. 618 ze zm. 

8.  Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm. 

9.  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych Dz. U. z 2012 r., poz. 1146 ze zm. 

10.  
Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów 
gospodarczych i spółce europejskiej 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2142 ze zm. 

11.  
Ustawa z dnia 17 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników 
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Dz. U. z 2006 r. 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 2015 r., poz. 1100 ze zm. 

15.  
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych 

Dz. U. z 2015 r., poz. 806 ze zm. 

16.  
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej 

Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.  

17.  
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm. 

18.  
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych 
(uchylona dnia 09.11.2015 r.) 

Dz. U. z 2014 r., poz. 430 ze zm. 

19.  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe Dz. U. z 2014 r., poz. 1512 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 9 października 2015 r. o produktach biobójczych Dz. U. z 2015 r., poz. 1926 ze zm. 

22.  
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm. 

23.  
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych 
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń 

Dz. U. z 2006 r. 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. z 2015 r., poz. 295 ze zm. 

26.  Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Dz. U. z 2015 r., poz. 567 ze zm. 

27.  Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej Dz. U. z 2016, poz. 7 ze zm. 

28.  
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach 

Dz. U. z 2015 r., poz. 1203 ze zm. 

29.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz. U. z 2014 r., poz. 1645 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. z 2001 r. 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 2015 r., poz. 1242 ze zm. 

33.  
Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce 
powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek 

Dz. U. z 2008 r. 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 ze zm. 

35.  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych Dz. U. z 2014 r., poz. 1389 ze zm. 

36.  
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych 

Dz. U. z 2015 r., poz. 111 ze zm. 

37.  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 
ze zm. 

38.  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ze zm. 

39.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej  Dz. U. z 2013 r., poz. 1458 ze zm. 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 

 

STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W 2015 R. 

Wyszczególnienie 

OIP Bydgoszcz 
Liczba 

pracowników OIP 

Procent  ogółu 

zatrudnionych 

Ogółem: w tym 124 100 

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 61,3 

stanowiska podinspektorskie 2 1,6 

pracownicy merytoryczni niewykonujący 

czynności kontrolnych 
15 12,1 

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania 

działalności inspektorów pracy 
6 4,9 

służby finansowe, w tym główni księgowi 4 3,2 

pracownicy administracyjni 15 12,1 

pracownicy obsługi 1 0,8 

 

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STAŻ PRACOWNIKÓW OIP 

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych 

WIEK 

do 30 lat 7 5,6 

31-40 lat 24 19,3 

41-50 lat 44 35,5 

51-60 lat 38 30,7 

powyżej 60 lat 11 8,9 

WYKSZTAŁCENIE 

WYŻSZE, w tym: 118 95,2 

prawnicze 27 21,8 

administracyjne 20 16,1 

techniczne 45 36,3 

inne specjalności 26 21 

POMATURALNE 2 1,6 

ŚREDNIE 3 2,4 

ZAWODOWE 1 0,8 

PODSTAWOWE 0 0 

STAŻ PRACY W PIP 

do 5 lat 25 20,2 

6-10 lat 31 25,0 

11-15 lat 10 8,1 

16-20 lat 31 25,0 

21-25 lat 18 14,5 

26-30 lat 5 4 

ponad 30 lat 4 3,2 

 



Załącznik 3a

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne

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: 4 343 17 307 380 160 571 314 0 2 950 13 475 1 113
1. Rolnictwo i leśnictwo 157 531 9 9 15 0 0 103 435 38

2. Górnictwo, wydobywanie 8 27 1 1 0 0 0 4 23 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 1 184 6 836 124 32 343 128 0 831 3 730 275

4. Wytwarzanie energiia) 21 62 0 0 0 0 0 13 44 0

5. Dostawa wodyb) 73 257 2 4 5 20 0 45 173 11

6. Budownictwo 689 2 842 199 93 145 46 0 421 1 657 142

7. Handel i naprawyc) 946 3 685 30 11 34 27 0 665 3 183 281

8. Transport i gospod. magaz. 179 359 3 8 9 8 0 136 606 37

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 184 579 2 1 1 6 0 130 611 61

10. Informacja i komunikacja 43 90 0 0 0 2 0 29 165 6

11. Finanse i ubezpieczeniae) 32 58 0 0 0 0 0 21 90 12

12. Obsługa rynku nieruchom. 44 122 1 1 0 8 0 23 102 9

13. Działalność profesjonalnaf) 107 208 5 0 4 5 0 64 266 16

14. Usługi administrowaniag) 221 338 2 0 1 31 0 146 587 77

15. Administracja publicznah) 74 101 1 0 1 0 0 53 272 12

16. Edukacja 124 257 1 0 1 0 0 97 465 39

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 115 546 0 0 11 25 0 85 579 42

18. Kultura, rozrywka i rekr. 44 99 0 0 0 0 0 23 154 12

19. Pozostała działaln. usług. 97 303 0 0 1 8 0 60 330 43

20. Gospodarstwa domowei) 1 7 0 0 0 0 0 1 3

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1)  łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,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 poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

   Wyszczególnienie
kontroli

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)

d) Działalność związania z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

w tym:

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

poleceń4)

L I C Z B A 
decyzji

wniosków 
w wystąpie-

niach
wystąpień3)



Załącznik 3b

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: 4 343 17 307 380 160 571 314 0 2 950 13 475 1 113

1. 1 - 9 2 112 7 897 151 93 211 123 0 1 357 5 604 561

2.  10 - 49 1 347 5 842 128 40 185 89 0 941 4 759 350

3.  50 - 249 639 2 767 66 15 139 98 0 466 2 281 156

4 250  i pow. 245 801 35 12 36 4 0 186 831 46

1)  łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,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 poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP

       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1) poleceń4)

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpieni

ach

L I C Z B A 
decyzji

w tym:



Załącznik 3c

wstrzymania 
prac

skierowania 
pracownik. 
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: 4 343 17 307 380 160 571 314 0 2 950 13 475 1 113

1. Sektor publicznya) 344 895 4 2 12 9 0 240 1 210 72
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 72 209 2 1 3 3 0 44 191 14

2. samorządowa 264 677 1 1 9 6 0 194 1 012 56

3. mieszana 8 9 1 0 0 0 0 2 7 2

2. Sektor prywatnyb) 3 997 16 388 375 158 558 305 0 2 707 12 232 1 041
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 3 606 14 811 313 140 450 293 0 2 439 11 025 974

2. prywatna zagraniczna 188 736 24 13 84 7 0 120 578 34

3. prywatna mieszana 203 841 38 5 24 5 0 148 629 33

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc) 1 19 0 0 1 0 0 2 32 0

4. Nieokreślona własność 1 5 1 0 0 0 0 1 1 0

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.

1)  łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,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 poleceń skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1)

( wg form własności )
Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4)

L I C Z B A 
decyzji

w tym:



Załącznik 4a

objętych 
mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 3 875 2 501 474 900 831 167 526 31
1. Rolnictwo i leśnictwo 93 59 7 27 21 6 18 3

2. Górnictwo, wydobywanie 8 4 4 0 2 1 0 1

3. Przetwórstwo przemysłowe 1 296 890 134 272 268 47 144 2

4. Wytwarzanie energiia) 7 3 0 4 2 0 2 0

5. Dostawa wodyb) 49 29 9 11 10 3 8 0

6. Budownictwo 764 551 86 127 204 26 74 12

7. Handel i naprawyc) 790 481 74 235 164 28 137 3

8. Transport i gospod. magaz. 176 101 33 42 33 13 26 2

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 118 70 16 32 24 6 21 1

10. Informacja i komunikacja 31 19 6 6 3 1 3 1

11. Finanse i ubezpieczeniae) 23 18 0 5 5 0 5 0

12. Obsługa rynku nieruchom. 15 12 3 0 6 1 0 0

13. Działalność profesjonalnaf) 70 32 21 17 15 6 12 1

14. Usługi administrowaniag) 142 61 40 41 26 19 26 2

15. Administracja publicznah) 19 5 2 12 4 1 8 0

16. Edukacja 75 34 12 29 12 3 19 3

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 117 77 22 18 15 4 11 0

18. Kultura, rozrywka i rekr. 21 12 0 9 4 0 5 0

19. Pozostała działaln. usług. 61 43 5 13 13 2 7 0

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0

Źródło: dane PIP

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - wykroczenia i przestępstwa 

L I C Z B A 

ogółem

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

w tym:

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

   Wyszczególnienie
nałożonych 
mandatów

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
d) Działalność związania z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

skierowanych 
wniosków do sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna
g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca



Załącznik 4b

objętych 
mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o 
zatrudnieniu: 3 875 2 501 474 900 831 167 526 31

1. 1 - 9 1 924 1 192 279 453 399 102 268 22

2.  10 - 49 1 181 796 127 258 256 45 142 6

3.  50 - 249 552 358 65 129 124 19 77 1

4 250 i pow. 218 155 3 60 52 1 39 2

Źródło: dane PIP

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

ogółem

( wg wielkości zatrudnienia )

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

w tym:
Wyszczególnienie



Załącznik 4c

objętych 
mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 3 875 2 501 474 900 831 167 526 31

1. Sektor publicznya) 151 93 2 56 26 1 32 1
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 55 42 0 13 8 0 4 0

2. samorządowa 95 51 2 42 18 1 27 1

3. mieszana 1 0 0 1 0 0 1 0

2. Sektor prywatnyb) 3 709 2 393 472 844 803 166 494 30
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 3 401 2 172 453 776 726 157 444 28

2. prywatna zagraniczna 151 106 3 42 36 2 32 2

3. prywatna mieszana 157 115 16 26 41 7 18 0

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc) 13 13 0 0 1 0 0 0

4. Nieokreślona własność 2 2 0 0 1 0 0 0

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 

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

w tym:

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

( wg form własności )

Wyszczególnienie

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

ogółem


