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Szanowni Państwo! 
 

Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie z działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za rok 2016. Dokument stanowi kompleksowe 

podsumowanie działalności kontrolno-nadzorczej oraz prewencyjnej prowadzonej  

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez inspektorów pracy oraz pracowników 

merytorycznych. Zawiera on bieżącą ocenę poziomu przestrzegania prawa pracy, 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

wnioski mające na celu poprawę przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. 

W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3 856 kontroli w 3 010 podmiotach – najwięcej w branży 

zajmującej się przetwórstwem przemysłowym, handlem i naprawą oraz budownictwem. W kontrolowanych podmiotach 

świadczyło pracę 230 235 osób, w tym 173 171 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 16 973 decyzje, z czego 1 145 decyzji związanych 

było z koniecznością usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących, a 203 odnosiło się do obowiązku 

wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W trakcie ubiegłorocznych kontroli szczególną uwagę zwracano na problematykę przestrzegania zakazu zawierania 

umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz zarządzania ryzykiem zawodowym 

w zakładach, w których w poprzednich latach odnotowano najwięcej wypadków przy pracy. Wzmożonym nadzorem objęte 

zostały zakłady charakteryzujące się wysoką skalą zagrożeń wypadkowych. Badano również skalę występowania zjawiska 

outsourcingu pracowniczego. Jak co roku, przedmiotem zainteresowania inspektorów pracy były zagadnienia dotyczące czasu 

pracy oraz prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Niezmiennie kontrole 

obejmowały także kwestie związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Na równi z działalnością kontrolno-nadzorczą prowadzone były działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu 

poprawę bezpieczeństwa i kultury pracy oraz podnoszenie świadomości prawnej zarówno wśród pracowników, jak i osób 

przygotowujących się dopiero do podjęcia pierwszej pracy. „Zdobądź dyplom PIP”, „Szanuj życie – Bezpieczna praca 

w gospodarstwie rolnym”, „Kultura Bezpieczeństwa”, „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” to tylko 

przykłady programów realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.  

Istotny filar działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy stanowiło poradnictwo z zakresu prawa pracy 

oraz szkolenia prowadzone w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy, obejmujące także 

problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Jestem przekonana, że prowadzona w tym obszarze działalność Państwowej 

Inspekcji Pracy przyczyniła się do rozwiązania wielu problemów w relacjach pracodawca – pracownik oraz pozwoliła uniknąć 

wielu sporów sądowych. 

W tym miejscu pragnę podziękować naszym partnerom społecznym i instytucjonalnym za pomoc w realizacji zadań 

kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych.  

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracodawców i innych podmiotów, którzy z własnej inicjatywy, bądź 

w odpowiedzi na nasze zaproszenia przystąpili do organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy programów 

prewencyjnych i licznych konkursów. Z nieukrywaną dumą pragnę poinformować, że wśród uczestników naszych programów 

znalazły się osoby, których wysiłek wkładany w poprawę warunków bezpieczeństwa pracy został doceniony w skali kraju.  

Przedstawione w Sprawozdaniu efekty całorocznej pracy nie byłyby możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w szczególności zaś inspektorów pracy, którym raz jeszcze bardzo dziękuję 

za udaną współpracę. 

 

 

Małgorzata Porażyńska 

 Okręgowy Inspektor Pracy  
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I. 

WPROWADZENIE
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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, którego podstawowym celem jest nadzór i kontrola 

przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Obok zadań kontrolno–

nadzorczych, istotną rolę odgrywają realizowane na coraz szerszą skalę działania o charakterze 

prewencyjnym i edukacyjnym. Działania te służą pogłębianiu świadomości prawnej m.in. poprzez 

informowanie o obowiązujących przepisach prawa pracy oraz podnoszeniu kultury bezpieczeństwa 

pracy. 

Zasadnicze ramy prawne działania Państwowej Inspekcji Pracy wyznaczają ustawa z dnia 

13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 640 z późn. zm.) oraz wydany 

na jej podstawie Statut stanowiący załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, 

poz. 657 z późn. zm.). W strukturze administracyjnej Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, 

a nadzór nad jej działaniem sprawuje Rada Ochrony Pracy. 

Państwową Inspekcję Pracy tworzą Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty 

pracy, w ramach których funkcjonują oddziały. Na czele Głównego Inspektoratu Pracy stoi Główny 

Inspektor Pracy, powoływany i odwoływany przez Marszałka Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady 

Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej, natomiast okręgowymi inspektoratami pracy kierują 

Okręgowi Inspektorzy Pracy powoływani i odwoływani przez Głównego Inspektora Pracy po 

zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy obejmuje swoim 

działaniem obszar województwa Kujawsko-Pomorskiego. W jego ramach funkcjonują dwa oddziały – 

w Toruniu i we Włocławku. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają w szczególności pracodawcy - a w zakresie 

dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia także niebędący 

pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne - na rzecz których jest świadczona praca 

przez osoby fizyczne, w tym przez „samozatrudnionych”, podmioty świadczące usługi pośrednictwa 

pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej, pracodawcy 

delegujący pracowników na terytorium RP, a od 1 stycznia 2017 r. także przedsiębiorcy albo inne 

jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest 

wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi – 

w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki 

godzinowej. 

W celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień organy Państwowej Inspekcji Pracy 

wyposażone zostały w odpowiednie środki prawne w postaci decyzji, wystąpień, poleceń, prawa 

wnoszenia powództw i wstępowania do postępowania. Treścią decyzji są nakazy dotyczące 

w szczególności wstrzymania prac lub działalności, skierowania pracowników lub innych osób do 

innych prac, wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, ustalenia w określonym terminie przyczyn 

wypadku, wypłaty pracownikowi należnego wynagrodzenia za pracę bądź innego przysługującego mu 

świadczenia, oraz zakazy odnoszące się do wykonywania pracy lub prowadzenia działalności 

w określonych miejscach. Wystąpienia dotyczyć mogą tych naruszeń przepisów prawa pracy, 

legalności zatrudnienia czy bezpieczeństwa i higieny pracy, które nie są określone w ustawie 

o Państwowej Inspekcji Pracy jako objęte przedmiotem nakazów i zakazów wydawanych w formie 

decyzji. Z kolei środek prawny w postaci wnoszenia przez inspektora pracy powództw i wstępowania 

do postępowania odnosi się do spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Ponadto organy 

Państwowej Inspekcji Pracy posiadają uprawnienia do kierowania do sądów wniosku o ukaranie oraz 

nakładania grzywien w drodze postępowania mandatowego.  

Od marca 2016 r. wprowadzono zasadę tzw. pierwszej kontroli, która dotyczyła zakładów nigdy 

nie kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Program ma na celu przybliżenie pracodawcom 

przepisów prawa pracy i ułatwienie ich wdrożenia przy organizowaniu stanowisk pracy. Kontrole te 

z założenia mają charakter instruktażowo-doradczy, służący wyeliminowaniu przez pracodawców 

stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu stosowania przepisów prawa pracy w przyszłości. Ważną 

cechą programu „Pierwsza kontrola” było założenie, że inspektorzy pracy mogli rezygnować ze 

stosowania sankcji karnych, w przypadkach ujawnionych naruszeń prawa pracy, które nie miały 

rażącego charakteru i nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Takie 

potraktowanie pracodawcy spotykało się z ich strony z przyjaznym odbiorem kontroli inspektora pracy. 
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W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy rozpoczął realizację pierwszego etapu 

zadań długofalowych przewidzianych na lata 2016 - 2018. Wzmożonej kontroli poddano przestrzeganie 

zakazu zamierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 

W ramach swoich uprawnień inspektorzy pracy wytoczyli dziesięć powództw o ustalenie istnienia 

stosunku pracy, z czego do końca 2016 r. sądy rozstrzygnęły pięć spraw. Dwie z nich zakończyły się 

wydaniem wyroku ustalającego istnienie stosunku pracy, natomiast w trzech przypadkach sądy wydały 

wyroki oddalające powództwo. 

W celu ustalenia skali występowania zjawiska outsourcingu pracowniczego oraz prawidłowości 

stosowania art. 23
1
 k.p. regulującego kwestie związane z przejęciem pracowników, inspektorzy pracy 

skontrolowali 10 podmiotów. W trakcie czynności kontrolnych szczególny nacisk kładziono również na 

kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano 

najwięcej wypadków przy pracy. 

Nowym wyzwaniem dla pracowników OIP w Bydgoszczy stała się kampania prewencyjno-

kontrolna „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby 

z drewna” (na lata 2016 - 2018). W ramach realizacji pierwszego etapu kampanii zorganizowano 

4 szkolenia: w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Grudziądzu, w których wzięło udział 85 osób 

(pracodawców, pracowników dozoru oraz pracowników służb bhp) reprezentujących 73 pracodawców. 

Swój udział w programie zgłosiło natomiast 47 pracodawców. 

W ramach zadań bieżących realizowanych w 2016 r. prowadzono m.in. kontrole mające na 

celu ocenę przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania umów terminowych. 

Specjalistyczne kontrole, obejmujące zarówno problematykę bhp, jak i wybrane zagadnienia prawnej 

ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy, przeprowadzono w zakładach różnych 

branż, w których praca świadczona jest w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 

Kompleksowej kontroli pod względem przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, poddano zakłady 

produkcyjne, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie były kontrolowane przez organy PIP. Szczególną 

uwagę zwracano również na spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych, do 

przetwórstwa papierniczego oraz dla rękawic ochronnych. Wzmożonej kontroli poddane zostały 

również zakłady usług leśnych. Inspektorzy pracy oceniali w nich przede wszystkim poziom 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy.  

Jak co roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy prowadzili 

kontrole obejmujące szerokie spektrum zadań stałych. Szczególne miejsce w grupie tych zadań 

zajmuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy. Inspektorzy pracy podejmowali kontrolne mające 

na celu badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, sprawdzanie przygotowania 

pracowników do pracy, w szczególności przestrzeganie przepisów o profilaktycznych badaniach 

lekarskich, szkoleniach w dziedzinie bhp czy kwestie związane z oceną ryzyka zawodowego. 

Prowadzone były również systematyczne kontrole w budownictwie – branży, w której odnotowuje się 

największą liczbę wypadków przy pracy. Realizowano zarówno kontrole planowe, wszechstronnie 

oceniające problematykę bhp w tej branży, podczas których duży nacisk kładziono na eliminowanie 

zagrożeń wypadkowych, jak również krótkie kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. Kontrole w branży budowlanej wspierane były licznymi 

działaniami informacyjno-edukacyjnymi. Przeprowadzono m.in. 10 szkoleń, w których wzięło udział 286 

osób - przedstawicieli 62 podmiotów gospodarczych realizujących prace budowlane na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownicy OIP w Bydgoszczy brali również udział w targach 

i imprezach branżowych, podczas których uczestnicy tych imprez mogli zapoznać się z przepisami 

prawa pracy oraz bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Ponadto funkcjonujące przy OIP 

w Bydgoszczy Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, podpisane w dniu 22 maja 

2014 r. powiększyło się w 2016 r. o kolejnego, dziesiątego już Sygnatariusza. 

Niezmiennie dokonywano oceny przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, w tym - 

w odniesieniu do kierowców - czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku, oraz wypłaty 

wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. W dni uznane za ustawowo wole od pracy 

sprawdzano respektowanie zakazu pracy w placówkach handlowych. Ważne miejsce wśród działań 

stałych zajmowała również problematyka pracy tymczasowej. Zadania te powiązane były 

z ogólnoeuropejską kampanią SLIC poświęconą tematyce bezpieczeństwa i zdrowia pracowników 

tymczasowych. W dalszym ciągu prowadzono kontrole w agencjach zatrudnienia, kontrole 
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przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz sprawdzające 

legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej zarówno przez obywateli polskich, jak i cudzoziemców.  

Jak co roku, impulsem do przeprowadzenia znacznej części kontroli były skargi, które wpłynęły 

do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

Działania kontrolno-nadzorcze wspierane były działaniami o charakterze prewencyjnym 

i edukacyjnym. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy już po raz dziesiąty realizował założenia 

programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Jego pierwsza edycja rozpoczęła się w 2006 r., co 

oznacza, iż program stanowi jedno z najdłużej realizowanych przedsięwzięć prewencyjnych. Podczas 

jego realizacji, w trakcie 25 szkoleń, pracownicy OIP przeszkolili 1 144 uczniów oraz 128 nauczycieli. 

Natomiast 114 nauczycieli z 30 szkół zorganizowało specjalne lekcje dla 3 817 uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W dniu 7 listopada 2016 r. 

w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się 

uroczyste podsumowanie X edycji programu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 r. realizowano program prewencyjny skierowany do 

pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe 

i usługowe „Zdobądź dyplom PIP”. W ramach działań na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa 

pracy i stanu praworządności w stosunkach pracy, grupa ta została rozszerzona o pracodawców 

zatrudniających do 20 pracowników.  

Kontynuowano również działania prewencyjno-promocyjne pod hasłem „Szanuj życie – 

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, których adresatami byli rolnicy prowadzący indywidualne 

gospodarstwa rolne, członkowie ich rodzin, a także inne osoby narażone na utratę zdrowia w związku 

z wykonywaniem pracy rolniczej.  

Po raz kolejny wcielano także w życie założenia programu prewencyjnego i kampanii 

informacyjno-promocyjnej „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Podczas 

realizacji tego programu pracownicy OIP w Bydgoszczy zorganizowali m.in. 5 warsztatów 

wypadkowych, w których wzięło udział 120 uczestników oraz 14 szkoleń, z których skorzystały 453 

osoby. 

OIP w Bydgoszczy był również organizatorem lub współorganizatorem konkursów (m.in. 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Buduj Bezpiecznie”, „Poznaj swoje prawa w pracy”, 

konkursu dla pracowników młodocianych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz konkursów 

o tematyce rolniczej). Pracownicy OIP brali także udział w licznych targach i imprezach branżowych, 

w trakcie których z nieodpłatnych porad prawnych i technicznych skorzystało ponad 900 osób. 

Przy realizacji zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony praw pracowniczych 

istotną rolę odgrywają porozumienia o współdziałaniu zawarte m.in. z Prokuraturą, Państwową 

Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędami Pracy, 

Urzędem Transportu Kolejowego czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. 

zatrudnionych było 118 pracowników, tj. 116 etatów, w tym: 

• 80 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi; 

• 2 pracowników – kandydatów na podinspektorów pracy; 

• 13 pracowników merytorycznych; 

• 6 pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy; 

• 17 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 2016 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli 

w szkoleniach doskonalących zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we 

Wrocławiu. Szeroki zakres tematyczny szkoleń umożliwił doskonalenie wiedzy zarówno przez 

okręgowego inspektora pracy, zastępców okręgowego inspektora pracy, pracowników kadry 

zarządzającej, inspektorów pracy, jak i przez pracowników merytorycznych i administracyjnych. 
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Pracownicy Okręgu brali udział również w szkoleniach zewnętrznych, w tym w konferencjach, 

sympozjach i seminariach. 

Inspektorzy pracy byli uczestnikami konferencji zorganizowanej z okazji Dni 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy nt.: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w sektorach 

gospodarki o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych i ciężkich”, poświęconej między innymi 

problematyce wypadków przy pracy w sektorze budowlanym i przetwórstwie przemysłowym.  

Inspektorzy brali także udział w Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej pt.: „Planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie dyrektyw SEVESO III”, gdzie referaty wygłosili eksperci 

i specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele zakładów stwarzających 

zwiększone i duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Zainteresowanie inspektorów wzbudziła również konferencja nt.: „Ograniczanie zagrożeń 

zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, która rozpoczęła 

trzyletnią kampanię nt. „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. 

Inspektorzy pracy doskonalili swoją wiedzę również podczas narady szkoleniowej pt.: „Zakłady 

wysokiego i podwyższonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej” oraz podczas spotkania 

szkoleniowego zorganizowanego przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży 

Granicznej oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji. W tym spotkaniu wzięli udział, oprócz 

przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Straży Granicznej oraz Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówione zostały planowane do zrealizowania w 2017 r. 

działania, w tym realizacja zadań wynikających z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 

trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.  

Inspektorzy Okręgu brali udział w seminarium pt.: „Prewencja jako metoda działania urzędów 

kontroli i nadzoru nad warunkami pracy”, podczas którego zostały omówione i skonfrontowane 

doświadczenia służb inspekcji pracy, dotyczące skutecznego oddziaływania na stan praworządności 

w stosunkach pracy, standardy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy. Na seminarium 

pt.: „Zagrożenia biologiczne i chemiczne w środowisku pracy” zorganizowanym przez Centralny 

Instytut Ochrony Pracy w Warszawie omówiono m.in. internetową bazę wiedzy bioinfo, wspomagającą 

prowadzenie oceny narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne oraz zalecenia 

i wytyczne do oceny i ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki 

biologiczne w środowisku pracy. 

Tak jak w poprzednich latach inspektorzy brali udział również w szkoleniu zorganizowanym 

przez Urząd Dozoru Technicznego. Tym razem było to szkolenie na temat: „Transport i zarządzanie  

f-gazami na rynku polskim co konieczne, a co dobrowolne. Nowe obszary działania UDT w świetle 

zmian przepisów”. 

Inspektorzy Okręgu skorzystali również z zaproszenia Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi, który zorganizował szkolenie pt. „Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej 

– rękawice ochronne” oraz z zaproszenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, który 

zorganizował szkolenie pt. „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. 

Ze szkoleń zewnętrznych korzystali również pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 

nieinspektorskich. Doskonalili swoją wiedzę podczas szkolenia zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nt.: „Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych w 2016 roku nowe 

wymogi i obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych wynikające ze zmiany rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2016 r.” oraz podczas szkoleń zorganizowanych przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych nt.: „Zmian od 1 stycznia 2016 r. w świadczeniach związanych 

z rodzicielstwem” oraz pt.: „Zasiłki z ubezpieczenia społecznego bez tajemnic, czyli o czym ZUS wie, 

a Płatnik wiedzieć powinien”. 

Pracownicy Sekcji Analiz i Informatyki doskonalili swoje kompetencje podczas szkolenia 

specjalistycznego pt.: „Obsługa oprogramowania systemu antywirusowego Eset Endpoint Security 

Suite wersja 6.3.x”.  

Poza szkoleniami zewnętrznymi pracownicy brali udział w szkoleniach wewnętrznych, 

organizowanych przez nasz Okręg. W ramach warsztatów szkoleniowych pracownicy otrzymali 

praktyczne wskazówki od trenerów zaproszonych z zewnątrz na temat asertywności i sposobów 

radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.  
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Ponadto większość pracowników naszego Okręgu wzięło udział w warsztatach szkoleniowych 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które przeprowadził wykwalifikowany ratownik 

medyczny. Wiedza uzyskana podczas tego szkolenia może okazać się niezbędna w przypadku 

wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, współpracowników bądź petentów.  

Zarówno szkolenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne, służą doskonaleniu wiedzy pracowników, 

niezbędnej na zajmowanych stanowiskach pracy. 

 

Opis 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba inspektorów 78 78 78 75 75 

Liczba przeprowadzonych kontroli 4 854 4 890 4 470 4 343 3 856 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 680 3 596 3 370 3 381 3 010 

Liczba pracowników w kontrolowanych 

podmiotach 
193 755 242 311 182 686 216 987 230 235 

- kobiet 83 587 120 070 74 779 74 575 71 451 

- młodocianych  1 616 1 760 1 165 1 228 1 004 

Liczba wydanych decyzji ogółem 18 551 18 040 19 185 17 307 16 973 

Liczba decyzji na piśmie 10 951 13 766 10 704 9 235 9 147 

Liczba decyzji wstrzymania prac 439 481 420 380 429 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn 
524 609 545 571 564 

Liczba decyzji skierowania do innych prac  214 184 151 160 136 

Liczba pracowników skierowanych 

do innych prac 
445 366 254 333 261 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty 

należnych świadczeń 
308 418 419 314 203 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł) 5,582 7,150 7,058 6,552 7,576 

Liczba poleceń 648 773 1 057 1 113 1 285 

Liczba wystąpień 3 182 3 220 3 033 2 950 2 696 

Liczba wniosków 16 147 15 022 14 238 13 475 12 914 

 - dotyczących stosunku pracy 4 642 4 832 4 938 4 476 4 394 

 - dotyczących czasu pracy 2 286 2 164 2 162 2 135 2 131 

 - dotyczących świadczeń i wynagrodzeń  1 812 1 666 1 402 1 240 1 244 

 - dotyczących przygotowania do pracy  2 303 1 882 1 428 1 461 1 714 

 - dotyczących urlopów 289 376 430 407 520 

Liczba mandatów karnych 888 887 911 831 700 

Liczba wykroczeń  2 660 2 732 2 769 2 501 2 110 

Kwota nałożonych grzywien w mandatach  

(w mln zł) 
1,053 1,065 1,085 0,985 0,813 

Liczba wniosków do sądu 196 201 191 167 142 

Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 638 572 543 474 440 
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II. 

DZIAŁALNOŚĆ  

KONTROLNA  

– INFORMACJE OGÓLNE 
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1. Kontrole 
 

W 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

3 856 kontroli w 3 010 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 230 235 

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

niecałe 14% w podmiotach o zatrudnieniu do 249 pracowników, a 5,1% 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 760 kontroli przeprowadzono 

w budownictwie, co stanowi 19,7% ogólnej liczby kontroli prowadzonych w 2016 r. 

 

 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg zatrudnienia) 

 

 
 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż) 

 

 
 

47,8% 

33,4% 

13,8% 

5,1% 250 pracowników i powyżej

50-249 pracowników

10-49 pracowników

1-9 pracowników

26,22% 

21,32% 

19,71% 

5,68% 

4,67% 

3,09% 

1,76% 

1,79% 

2,23% 2,13% 

11,41% 

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 16 973 decyzje (w 2015 r. 17 307 decyzji), w tym 7 814 ustnych i 12 

wpisanych do książki budowy. W ramach sprawowanego nadzoru w 429 przypadkach wydano decyzje 

o wstrzymaniu prac, a w 136 przypadkach 261 pracowników skierowano do innych prac. Wstrzymano 

eksploatację 564 maszyn i zakazano wykonywania prac w 16 przypadkach. Rodzaje decyzji oraz ich 

zakres przedmiotowy przedstawiają poniższe wykresy.  

 

 

Rodzaje decyzji dotyczących bhp 

 

 
 

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji 

 

 
 

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)

16 

40 

136 

224 

429 

564 

2354 

13007 

stanowiska i procesy pracy

przygotowanie do pracy

obiekty i pomieszczenia pracy

organizacja bezpiecznej pracy

maszyny i urządzenia techniczne

środki ochrony indywidualnej

urzadzenia i instalacje energetyczne

transport

wynagrodzenie za pracę

wypadki przy pracy, choroby zawodowe

2997 

2794 

2689 

2554 

1939 

1623 

1321 

629 

203 

126 
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3. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 
świadczenia 
 

W wyniku działalności kontrolnej w 2016 r. inspektorzy wydali 203 decyzje nakazujące 

wypłacenie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych. Rozstrzygnięcia te dotyczyły świadczeń 

należnych 4 046 pracownikom w łącznej kwocie 7 575 892 zł.  

 
Decyzje wydane 2015 r. 2016 r. 

Liczba decyzji wydanych 314 203 

Liczba pracowników, których dotyczyły 4 319 4 046 

Kwota należności wskazana w decyzjach 6 552 815 7 575 892 

 

Decyzje zrealizowane 2015 r. 2016 r. 

Liczba decyzji zrealizowanych 152 98 

Liczba pracowników, których dotyczyły 926 1 448 

Kwota należności wypłaconych 1 353 064 2 418 395 

 
W wyniku rekontroli ustalono, że 81 decyzji dotyczących wypłacenia świadczeń w łącznej 

wysokości 2 418 395 zł zostało wykonanych. W przypadku 37 decyzji opiewających na łączną kwotę 

1 177 403 zł przeprowadzenie rekontroli okazało się niemożliwe, tym samym nie jest możliwe ustalenie 

stopnia ich realizacji. 12 niewykonanych decyzji dotyczących łącznej kwoty 2 353 092 zł dotyczy 

podmiotu mającego siedzibę w Warszawie – tam też, zgodnie z właściwością, będzie prowadzone 

postępowanie egzekucyjne. W przypadku pozostałych rozstrzygnięć nie przeprowadzono jeszcze 

rekontroli albo toczą się już postępowania przedegzekucyjne i egzekucyjne.  

 

4. Odwołania od decyzji organów Państwowej Inspekcji 
Pracy 
 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wniesiono 26 

odwołań od decyzji inspektorów pracy. Wszystkie zostały rozstrzygnięte przed końcem roku. 

Rozstrzygnięto także 1 odwołanie wniesione w 2015 r. 

Zaskarżono 4 decyzje płacowe, 18 z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 nakładającą 

karę transportową, 2 dotyczące ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, 1 odmawiającą zmiany terminu wykonania nakazu, 

1 odmawiającą uchylenia decyzj ostatecznej. 

W jednym przypadku organ I instancji uchylił swoją decyzję w trybie samokontroli. W wyniku 

przeprowadzonych postępowań odwoławczych 18 rozstrzygnięć utrzymano w mocy, w 2 przypadkach 

organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję i rozstrzygnął o istocie sprawy, w 1 – uchylił decyzję 

w całości i umorzył postępowanie, w 1 – uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 

przez organ I instancji, w 2 – uchylił decyzję w części, w 2 – umorzył postępowanie odwoławcze. 

Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził nieważność 2 decyzji nakazowych nakładających 

obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W jednym przypadku przesłanką nieważności 

było rażące naruszenie prawa, w drugim brak podstawy prawnej.  

Okręgowy Inspektor Pracy wydał także 3 decyzje o odmowie udostępnienia informacji 

publicznej. W 1 przypadku wnioskodawca odwołał się do Głównego Inspektora Pracy, który utrzymał 

rozstrzygnięcie organu I instancji w mocy. 
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5. Skargi na decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy 
 

W 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniesiono  

3 skargi na rozstrzygnięcia Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.  

 

Pracodawcy zaskarżyli: 

 jedną decyzję w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej, 

 dwie decyzje w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych uchybień dotyczących przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Sąd do końca 2016 r. rozpatrzył 2 skargi: w jednym przypadku uchylił zaskarżoną decyzję, 

a jedna skarga została odrzucona z uwagi na niezachowanie terminu do jej wniesienia. 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył 8 skarg kasacyjnych wniesionych w poprzednich 

latach. Skargi kasacyjne dotyczyły 2 postanowień w przedmiocie nałożenia grzywny w celu 

przymuszenia, 2 postanowień w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, 

1 postanowienia w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych i 3 decyzji nakazujących wypłatę 

wynagrodzenia, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia oraz odprawy z tytułu rozwiązania 

stosunku pracy. W 2016 r. nie wpłynęła żadna skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

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

Inspektora Pracy utrzymuje się na niskim poziomie. W 2016 r. nie zaskarżono ani jednej decyzji 

płacowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił 1 decyzję Okręgowego Inspektora 

Pracy. Stwierdzone przez Sąd nieprawidłowości organu odwoławczego dotyczyły naruszenia 

przepisów postępowania administracyjnego. 

 

6. Egzekucja administracyjna 
 

W 2016 r. skierowano 48 upomnień do 40 pracodawców, którzy nie realizowali obowiązków 

wynikających z wydanych przez inspektorów pracy decyzji. Upomnienia dotyczyły następujących 

decyzji: 

 82 decyzje objęte upomnieniami dotyczyły obowiązków z zakresu bhp,  

 47 decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków płacowych.  

 

Po wydaniu upomnienia część pracodawców wykonała decyzje. Zrealizowano: 

 33 upomnienia dotyczące decyzji bhp, 

 7 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 – 47, 

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

 

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

tytuły wykonawcze: 

 1 dotyczący decyzji bhp, 

 7 dotyczących decyzji płacowych. 

 

W związku z wszczętymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji zobowiązani nie 

złożyli żadnych zarzutów. W dalszym toku postępowania nakładano grzywny w celu przymuszenia do 

realizacji obowiązków określonych decyzjami inspektorów pacy.  
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Nałożono 8 grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 31 000 zł wobec 7 pracodawców, 

z powodu niewykonania: 

 1 decyzji z zakresu bhp, 

 27 decyzji dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

 

Na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia nie złożono żadnego zażalenia. 

 

Efekty postępowania egzekucyjnego (z wyjątkiem egzekucji kar pieniężnych,  

o których mowa w ustawie o transporcie drogowym) 

 

 

Liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje organów PIP 18 

 liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje organów PIP dot. bhp 16 

 liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje płacowe organów PIP 2 

Liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 36 

 liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

z zakresu bhp  

2 

 liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu płacowego 
9 

Kwoty wynikające z tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 56 910,40 zł 

 kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

z zakresu bhp 
3 000,00 zł 

 kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania nakazu 

płacowego 
53 000,00 zł 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę za 

wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
11 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
748,00 zł 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty 

upomnienia 
14 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

koszty upomnienia 
162,40 zł 

Kwoty ściągnięte przez Urzędy Skarbowe 3 953,20 zł 

 kwoty ściągnięte z tytułu grzywien w celu przymuszenia 3 600,00 zł 

 kwoty ściągnięte z tytułu opłat i upomnień 353,20 zł 

Efekty postępowania egzekucyjnego kar pieniężnych, o których mowa w ustawie 

o transporcie drogowym 
 

Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną 6 

Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych 32 680,00 zł 

Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 2 

Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 5 673,20 zł 

Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych do US 2 

Kwota wynikająca z tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne 

skierowanych do US 
5 620,00 zł 

Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez US 0,00 zł 
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Przyczyny umorzenia postępowań egzekucyjnych 

 

W 2016 r. umorzono na wniosek pracodawców 4 grzywny w celu przymuszenia. Wnioski 

zostały złożone w wyniku wykonania decyzji objętych egzekucją administracyjną. Ponadto umorzono 

16 postępowań egzekucyjnych. Umorzenia dotyczyły w jednym przypadku postępowania wszczętego 

w 2013 r., w pięciu przypadkach postępowań z 2014 r. i w dziesięciu przypadkach postępowań 

rozpoczętych w 2015 r. Przyczynami umorzenia postępowań były m.in.: bezskuteczność czynności 

egzekucyjnych z uwagi na brak majątku, ogłoszenie upadłości dłużnika będącego osobą fizyczną, 

ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, przedawnienie roszczeń pracowniczych objętych 

postępowaniem egzekucyjnym. 

 

Egzekucja prowadzona przez Urzędy Skarbowe  

 

W 2016 r. skierowano 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56 910,40 zł. Urzędy 

skarbowe wyegzekwowały kwotę należności 3 953,20 zł. 

Koszty ściągnięcia należności naliczone przez urzędy skarbowe wyniosły 197,68 zł. Na 

rachunek Inspekcji Pracy wpłynęła kwota 3 755,52 zł. 

Łączna kwota należności będących obecnie w egzekucji urzędów skarbowych wynosi 

102 642,02 zł. Urzędy skarbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ściągają należności 

w znikomym stopniu. Wynika to z faktu, że postępowania egzekucyjne w administracji w większości 

przypadków prowadzone jest wobec spółek i osób fizycznych będących w trudnej sytuacji finansowej. 

Większość postępowań egzekucyjnych dotyczy niewypłaconych należności pracowniczych. 

Niewypłacenie wynagrodzeń przez pracodawców wiążę się, w większości przypadków, z zachwianiem 

płynności finansowej. W związku z tym urzędy skarbowe, należności z tytułów wykonawczych 

wydanych przez Inspekcję Pracy, ściągają w dalszej kolejności. W 2016 r. dwukrotnie kierowano pisma 

ponaglające do wszystkich urzędów skarbowych z prośbą o zintensyfikowanie działań w celu 

wyegzekwowania należności. Jak wynika z korespondencji z urzędami skarbowymi, najczęstszą 

przyczyną takiego stanu rzeczy są trudność z ustaleniem majątku dłużników oraz brakiem środków na 

zajmowanych rachunkach bankowych.  

 

Egzekucja kar pieniężnych z ustawy o transporcie drogowym 

 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o transporcie drogowym w 2016 r. 

nałożono 5 kar transportowych na łączną kwotę 21 850 zł. Należności wpłacone przez zobowiązanych 

z tytułu nałożonych kar pieniężnych wyniosły 32 680 zł. Na kwotę tą składają się wpłaty z układów 

ratalnych na wymierzone kary w 2015 r. oraz wpłaty bieżące. W związku z nieuiszczeniem dwóch kar 

pieniężnych przewidzianych w ustawie o transporcie drogowym wystawiono dwa upomnienia na łączną 

kwotę 5 650 zł plus koszty wydania upomnień 23,20 zł. Ze względu na brak reakcji pracodawcy, kary 

transportowe zostały przekazane do egzekucji skarbowej. 

 

Podsumowanie 

 

Egzekucja administracyjna prowadzona jest od 2001 r. Od kilku lat liczba upomnień 

i wszczętych postępowań egzekucyjnych utrzymuje się na podobnym, niezbyt wysokim poziomie.  

W 2016 r. skierowano 48 upomnień do 40 pracodawców. W ramach 35 rekontroli wydanych 

upomnień w 2016 r. stwierdzono wykonanie prawie 69% decyzji objętych upomnieniami. W stosunku 

do niewykonanych 12 decyzji płatniczych objętych 3 upomnieniami i 1 decyzji z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy objętej 1 upomnieniem wszczęto postępowanie egzekucyjne 

w administracji. Stwierdzić można, że mamy do czynienia ze stabilizacją zdyscyplinowania 

pracodawców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z decyzji. Świadomość konsekwencji 

niewykonania upomnień daje wyraz w realizacji decyzji. Jest to niewątpliwie wynik wieloletniego 

funkcjonowania procedury egzekucyjnej. 

Ponadto istotną informacją jest ściągalność należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia, 

kosztów postanowień i upomnień, która nadal pozostaje na niskim i raczej niezadowalającym 
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poziomie. Egzekucja należności przez urzędy skarbowe nie jest efektywna. Urzędy skarbowe często 

stwierdzają bezskuteczność prowadzonych działań w związku z brakiem majątku, środków 

finansowych czy też brakiem możliwości ustalenia miejsca prowadzenia działalności. Czynności 

dokonywane przez urzędy skarbowe są opłacane z kosztów Inspekcji Pracy. Koszty postępowań 

egzekucyjnych umorzonych przez urzędy skarbowe w związku z bezskutecznością egzekucji wyniosły 

łącznie 734,51 zł. Koszty są przypisywane w ramach obowiązującego prawa i są jak najbardziej 

zasadne. Można stwierdzić, że urzędy skarbowe niechętnie podejmują egzekucję skarbową dotyczącą 

przede wszystkim kosztów upomnienia. Egzekucja administracyjna jest kosztowna dla urzędu i nie 

przynosi pożądanych efektów. 

 

7. Wystąpienia inspektorów pracy 
 

W 2016 r. inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych podmiotów 2 696 wystąpień 

zawierających 12 914 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, z czego 9 189 wniosków 

zostało zrealizowanych.  

Najwięcej wniosków – 4 394 – dotyczyło stosunku pracy. Wśród nich 850 wniosków wydano 

w związku z nieprawidłowym prowadzeniem akt osobowych, 479 – z nieprawidłową informacją 

o warunkach zatrudnienia, 437 – z brakiem tej informacji. 393 wnioski dotyczyły nieprawidłowości 

w treści świadectwa pracy. 

Druga najliczniejsza grupa wniosków – 2 131 – związana była z czasem pracy. W tej grupie 

280 wniosków dotyczyło nieustalenia w umowie o pracę zawartej z pracownikiem zatrudnionym 

w niepełnym wymiarze czasu pracy dopuszczalnej liczby godzin, powyżej której pracownikowi 

przysługuje dodatek analogiczny do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 277 wniosków 

dotyczyło nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, 206 – nieprowadzenia takowej. 175 

wniosków wydano w związku z nieokreśleniem systemów czasu pracy. 

1 244 wnioski związane były z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami ze stosunku pracy. 

W tej grupie 213 wniosków dotyczyło nieterminowego wypłacania wynagrodzeń, 133 – niewypłacenia 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 87 – niewypłacenia ekwiwalentu za urlop.  

Łącznie wnioski dotyczące wypłacenia pracownikom świadczeń opiewały na kwotę 244 470 zł 

i taką kwotę wypłacono uprawnionym osobom. 

 

8. Polecenia 
 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy korzystali także z uprawnienia do wydawania ustnych 

poleceń w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie kontroli lub niezwłocznie po jej 

zakończeniu. Ogółem wydano 1 285 poleceń dotyczących 6 797 pracowników.  

Najwięcej poleceń - 737- podobnie jak w przypadku wniosków w wystąpieniach, dotyczyło 

stosunku pracy. 288 poleceń wydano w celu usunięcia nieprawidłowości z zakresu wynagrodzeń 

i innych świadczeń, 129 zaś związanych było z czasem pracy.  

Realizując polecenia inspektorów pracy pracodawcy wypłacili uprawnionym osobom 

świadczenia pieniężne w łącznej wysokości 1 012 465 zł.  

 

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

 

W 2016 r. w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ujawniono popełnienie 3 271 

wykroczeń. Konsekwencją stwierdzonych wykroczeń było: 

 sporządzenie 142 wniosków o ukaranie zawierających 440 wykroczeń,  

 nałożenie 700 grzywien w drodze mandatu karnego w przypadku 2 110 wykroczeń, 

 zastosowanie 399 środków oddziaływania wychowawczego w odniesieniu do 721 wykroczeń. 
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Najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczyły sfery bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 

k.p.) – 1 998 wykroczeń (tj. 61,08 % ogółu wykroczeń). Należały do nich: brak szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, brak profilaktycznych badań lekarskich, brak urządzeń ochronnych 

w budownictwie. Następna grupa naruszeń dotyczyła niewypłacania świadczeń pracowniczych 

związanych z pracą – 528 wykroczeń (16,14%), nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy – 373 

wykroczenia (11,40%), legalności zatrudniania – 191 wykroczeń (6%). 

 

Przykłady: 

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIV Wydział Karny, wymierzył w postępowaniu nakazowym 

prezesowi zarządu spółki B. z Bydgoszczy karę grzywny w wysokości 10 000 zł za niewypłacenie 

wynagrodzenia pracownikom oraz nieopłacenie składek na Fundusz Pracy. 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIV Wydział Karny, wymierzył w postępowaniu nakazowym 

właścicielowi restauracji z Bydgoszczy karę grzywny w wysokości 10 000 zł za niepotwierdzenie na 

piśmie umów o pracę, nieopłacenie składek na Fundusz Pracy oraz nieprowadzenie ewidencji czasu 

pracy.  

 

Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w wyniku przeprowadzonych 

czynności kontrolnych u 3 010 przedsiębiorców inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 3 271 

wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej. 

 
Wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej (wg katalogu wykroczeń)  

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 281 k.p. 495 15,13% 

art. 282 k.p. 579 17,70% 

art. 283 k.p. 1 998 61,08% 

ustawa o ZFŚS 6 0,18% 

ustawa o SIP 1 0,03% 

art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia 50 1,54% 

art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia 37 1,13% 

art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia 5 0,15% 

art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia 99 3,03% 

art. 39 ust. 1 ustawy o europejskich radach zakładowych 1 0,03% 

Ogółem 3 271 100,0% 

 

W porównaniu z 2015 r. nastąpił spadek liczby wykroczeń ujawnionych przez inspektorów 

pracy (w 2015 r. – 3 872, 2016 r. – 3 271). 

 

Wnioski o ukaranie 

 

W 2016 r. skierowano do sądów 142 wnioski o ukaranie zawierające zarzuty popełnienia 440 

wykroczeń. 
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Wykroczenia zawarte we wnioskach o ukaranie (wg katalogu wykroczeń): 

Katalog wykroczeń 
Liczba wykroczeń 

we wnioskach 
% 

art. 281 k.p. 41 9,31% 

art. 282 k.p. 139 31,59% 

art. 283 k.p. 131 29,87% 

art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia 28 6,36% 

art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia 5 1,13% 

art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia 95 21,59% 

art. 12a ustawy o ZFŚS 1 0,23% 

Ogółem 440 100,0% 

 

Ujawnione wykroczenia, które znalazły odzwierciedlenie w skierowanych wnioskach 

o ukaranie, dotyczyły przede wszystkim: wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych 

związanych z pracą, przygotowania do pracy (profilaktyczne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie 

bhp), legalności zatrudnienia. W dalszej kolejności: stosunku pracy, czasu pracy , maszyn i urządzeń 

technicznych, stanowisk pracy (procesy technologiczne, magazynowanie, składowanie) oraz środków 

ochrony indywidualnej. 

Sądy rozpoznały 101 spraw wniesionych w 2016 r. Wszystkie wymierzone kary zostały 

nałożone na podstawie wyroków nakazowych. Sądy wymierzyły 98 kar grzywny w łącznej kwocie 

237 750 zł i 3 kary nagany.W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów w 6 sprawach wymierzono: 

5 kar grzywny na kwotę 9 500 zł. oraz wymierzono 1 karę nagany. Łączna kwota wszystkich 

zasądzonych grzywien wyniosła 247 250 zł. Sądy rozpoznały również 59 spraw wniesionych w 2015 r. 

W postępowaniu zwyczajnym rozpoznano 6 spraw, wymierzając: 2 kary grzywny w wysokości 7 000 zł, 

1 karę nagany i uniewinniając 1 obwinionego. Ponadto w jednym przypadku sąd odmówił wszczęcia 

postępowania, a w jednym przypadku wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. W formie 

wyroków nakazowych rozpoznano 53 sprawy, wymierzając 53 kary grzywny na kwotę 121 400 zł.  

W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów wymierzono 10 kar grzywny na kwotę 13 300 zł, 

w 3 sprawach uznano obwinionego winnym i odstąpiono od wymierzenia kary, w 3 sprawach 

umorzono postępowanie, uniewinniono 3 obwinionych, a wobec 1 obwinionego wymierzono karę 

nagany. Łączna kwota zasądzonych grzywien wyniosła 141 700 zł. 

 

Postępowanie mandatowe 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy nałożyli 700 grzywien w drodze mandatu karnego. Liczba 

wykroczeń, za które stosowano postępowanie mandatowe wynosiła ogółem 2 110, w tym: 

 
Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń w mandatach % 

art. 281 k.p. 322 15,26% 

art. 282 k.p. 296 14,03% 

art. 283 k.p. 1 481 70,19% 

art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia 3 0,14% 

art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 2 0,09% 

art.39 ust. 1 ust. o europejskich radach zakładowych 1 0,05% 

ustawa o SIP 1 0,05% 

Art. 12a ustawy o ZFŚS 4 0,19% 

Ogółem 2 110 100,0% 
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Kwota grzywien nałożonych w drodze postępowania mandatowego wyniosła 813 300 zł. 

W 2016 r. wniesiono do sądu jeden wniosek o uchylenie grzywny nałożonej w drodze mandatu 

karnego. Sąd utrzymał nałożoną grzywnę w mocy. 

 

Środki oddziaływania wychowawczego 

 

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

wychowawczego w 399 przypadkach dotyczących 721 wykroczeń. 

 

Dotyczyły one najczęściej wykroczeń: 

 
Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 281 k.p. 132 18,31% 

art. 282 k.p. 144 19,97% 

art. 283 k.p. 386 53,54% 

art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia 47 6,52% 

art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia 7 0,97% 

art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia 4 0,55% 

art.12a ustawy o ZFŚS 1 0,13% 

Ogółem 721 100,0% 

 

Środki oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali przy stwierdzeniu drobnych 

naruszeń z zakresu przepisów prawa pracy, przykładowo: drobne zaniżenia świadczeń z tytułu 

stosunku pracy (np. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy), które zostały 

uregulowane jeszcze w trakcie kontroli; z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w sprawach 

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

zatrudnienia( niezgłoszenie przez bezrobotnego faktu podjęcia pracy zarobkowej). 

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

szkodliwość społeczna i niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości jeszcze w toku kontroli. 

 

Ocena rozstrzygnięć sądów - analiza orzecznictwa  

 

Oceniając orzecznictwo sądów w 2016 r. należy zwrócić uwagę, iż sądy często rozstrzygały 

sprawy na posiedzeniach w trybie nakazowym. Ten tryb postępowania pozwala sądowi na szybsze 

rozpoznawanie spraw, nie powodując ograniczeń w uprawnieniach stron. Trzej obwinieni na rozprawie 

wyrazili wolę dobrowolnego poddania się karze, a sąd uwzględnił ich wniosek. 

Nadal poważnym problemem jest ustalenie odpowiedzialności – przypisanie winy w stosunku 

do osób wskazanych jako winnych. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w obszarze niewypłacania 

świadczeń pracowniczych, szczególnie zakładów będących w trudnej sytuacji finansowej, mających 

zablokowane rachunki bankowe 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. 

W okresie sprawozdawczym sądy dokonały zwrotu 3 wniosków o ukaranie. We wszystkich 

sprawach, po modyfikacji treści zarzutów, wniosek o ukaranie został ponownie skierowany do 

rozpoznania.  
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Na zasadność skierowanych w 2016 r. wniosków do sądu wskazuje fakt, że nie zapadło żadne 

rozstrzygnięcie uniewinniające sprawcę czynu. Tylko w trzech przypadkach, przy zastosowaniu art. 39 

§ 1 k.w., sąd wymierzył kary nagany. Dotyczyło to opłacania składek na Fundusz Pracy po 

wymagalnym terminie, często w czasie kontroli. 

 

10. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa 
 

W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy pracy wnieśli do prokuratury 34 

zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienia dotyczyły 

najczęściej następujących przestępstw: 

 w 19 przypadkach zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

opisanego w art. 225 § 2 k.k. (udaremnianie lub utrudnianie czynności służbowych osobie 

uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy),  

 w 4 przypadkach z art. 220 § 1 k.k. (narażenie pracownika na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niedopełnienie 

obowiązków z zakresu bhp),  

 w 3 przypadkach z art. 160 § 1 k.k. (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), 

 w 2 przypadkach z art. 218 § 1 k.k. (złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika 

wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego przez osobę wykonując 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych) 

 

Pozostałe zawiadomienia dotyczyły stanów faktycznych, które równocześnie wyczerpywały znamiona 

kilku przestępstw np. art. 225 § 2 k.k. i 218 § 1a k.k., art. 218 § 1a k.k. i art. 219 k.k., art. 220 k.k. i 271 

k.k.: 

 złośliwe i uporczywe naruszanie prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy, 

 udaremnienie lub utrudnienie kontroli, 

 naruszanie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych poprzez nie zgłoszenie, nawet za 

zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych 

mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokości, 

 poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne przez funkcjonariusza 

publicznego lub inną osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu. 

 

Prokuratorzy wszczęli postępowania w 28 przypadkach, które dotyczyły zawiadomień 

skierowanych do prokuratury w 2016 r. Odmówiono wszczęcia postępowania w 5 przypadkach, 

a w kolejnych 5 wydano postanowienie o umorzeniu postępowania. 

W 2016 r. wniesiono 5 zażaleń na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

i kolejnych 5 na postanowienie o umorzeniu postępowania w odniesieniu do zawiadomień z 2016 r. 

Prokuratura nie uwzględniła zażalenia inspektora pracy na odmowę wszczęcia postępowania 

i przekazała zażalenie wraz z aktami sprawy do sądu. W przypadku zażaleń na umorzenie 

postępowania prokuratura nie uwzględniła 2, przesyłając akta sprawy do sądu, a w 3 przypadkach brak 

jest jeszcze rozstrzygnięcia. 

W 2016 r. prokuratorzy skierowali do sądu 9 aktów oskarżenia, a w 2 przypadkach wniosek 

o warunkowe umorzenie postępowania. 
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Wyroki sądów 

 

W odniesieniu do zawiadomień skierowanych do prokuratury w 2016 r. nie zapadły jeszcze 

wyroki. W odniesieniu do zawiadomień z lat poprzednich zapadły następujące rozstrzygnięcia: 

 zawiadomienie z 2012 r.: 

o sąd rejonowy po przekazaniu do ponownego rozstrzygnięcia przez sąd okręgowy, 

wydał wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny 

100 stawek dziennych po 15 zł – art. 220 kk. 

 zawiadomienie z 2014 r.:  

o sąd rejonowy w I instancji wydał wyrok 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeni na 

4 lata – art. 218 § 1a kk i art. 225 § 2 kk; 

 

Współpraca z prokuraturą i sądami 

 

W 29 postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę inspektorzy pracy byli przesłuchiwani 

w charakterze świadków na okoliczność ustaleń dokonanych w toku kontroli. 

 

Wspólne spotkania i szkolenia inspektorów pracy oraz prokuratorów i sędziów 

 

W 2016 r. w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku odbyło się szkolenie dla prokuratorów 

prokuratur rejonowych w zakresie zmian w przepisach prawa pracy oraz odpowiedzialności z tytułu 

nieprzestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wypadki). W związku ze 

skierowanymi zawiadomieniami oraz prowadzonymi czynnościami kontrolnymi, prokuratorzy 

i inspektorzy pracy na bieżąco konsultowali problemy związane z postępowaniami. 

 

11. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
 

Inspektorzy pracy działający zgodnie z właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy w 2016 r. wnieśli 10 powództw na rzecz 10 osób. Spośród tej grupy pracę na 

podstawie umowy zlecenia świadczyło 5 osób, natomiast 5 osób wykonywało pracę bez żadnej umowy 

na piśmie.  

 

 liczba wniesionych powództw - 10  

 liczba osób, na rzecz których wniesiono powództwa: 

o łącznie - 10, 

o które świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia - 5, 

o które świadczyły pracę bez żadnej umowy na piśmie – 5. 

 liczba pracodawców, którzy nie zawarli żadnej umowy z osobami świadczącymi pracę - 5, 

 liczba rozstrzygnięć, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy: 

o odrzucenie powództwa – 0, 

o zwrot powództwa - 0, 

o cofnięcia powództwa - 0, 

o zawieszenie postępowania - 0, 

o ustalenie istnienia stosunku pracy – 2 powództwa na rzecz 2 osób – jedno 

nieprawomocne. 

o oddalenie powództwa inspektora pracy - 3 powództwa na rzecz 3 osób – 

rozstrzygnięcia nieprawomocne. 

 liczba spraw, w których nie zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia (liczba powództw i liczba 

osób, które były objęte tymi powództwami) – 5. 
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Uwagi i wnioski 

 

W 2016 r. wytoczono 10 powództw na rzecz 10 osób. W pięciu przypadkach dotyczyły one 

zleceniobiorców a w pozostałych pięciu przypadkach osób świadczących pracę na rzecz 

przedsiębiorców bez potwierdzenia na piśmie jakiejkolwiek umowy. W roku sprawozdawczym jedna 

sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem ustalającym istnienie stosunku pracy, w przypadku 

trzech spraw sąd oddalił powództwa, w jednej sprawie ustalającej istnienie stosunku pracy wyrok jest 

nieprawomocny a w pięciu przypadkach sprawy są w toku. Z powództw wytoczonych w 2015 r. 

w jednym przypadku sąd wydał wyrok ustalający istnienie stosunku pracy, jednakże z uwagi na 

złożenie apelacji przez pozwanych jest on nieprawomocny. Dodatkowo, w jednej sprawie sąd II 

instancji oddalił apelację inspektora pracy od wyroku oddalającego powództwo. 

Przyczyną kontroli, w następstwie których kierowano pozwy, były w każdym przypadku skargi 

byłych pracobiorców. Ponadto w 2016 r. w dwóch przypadkach wniesienie powództwa było 

poprzedzone kontrolą związaną z badaniem okoliczności i przyczyn wypadku pracy. 

Należy zwrócić uwagę, że w sprawach, w których nastąpiło oddalenie powództw, sądy I i II 

instancji wskazują, że przeważającym elementem w ocenie stanu faktycznego pozostaje kwestia woli 

stron i co do zasady przede wszystkim w postępowaniu badają to zagadnienie. Jej brak odnośnie 

nawiązania stosunku pracowniczego de facto przesądza o rozstrzygnięciu, tj. oddaleniu powództwa. 

W związku z oddaleniem pozwów powstał problem kosztów sądowych, którymi obciążono 

powodów. Co prawda kwoty te nie są zbyt wysokie, jednakże dla osób, które często pozostają bez 

pracy, stanowią dość istotne zobowiązanie finansowe. 

Z analizy efektów kontrolnych wynika, że wytaczane powództwa mają charakter subsydiarny, 

gdyż największe efekty uzyskiwane są na kontrolach. W 2016 r. w wyniku wydanych poleceń ustnych 

wykonanych w trakcie kontroli oraz wniosków inspektorów pracy potwierdzono na piśmie umowy 

o pracę lub przekształcono umowy cywilnoprawne w umowy o pracę wobec 299 pracobiorców. 

 

12. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 

 

W ramach systemu ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych Państwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania polegające na motywowaniu pracodawców 

do efektywnych działań w zakresie prewencji wypadkowej za pomocą zróżnicowanej składki 

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

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1242 z późn. zm.) 

inspektorzy pracy uprawnieni są do wnioskowania do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej 

o 100% wobec pracodawcy, u którego w czasie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące 

naruszenie przepisów bhp.  

W 2016 r. inspektorzy pracy skorzystali z możliwości wnioskowania do ZUS o podwyższenie 

składki wypadkowej w stosunku do 9 pracodawców zatrudniających łącznie 60 pracowników, w tym 

jedną kobietę. Najczęściej wnioski dotyczyły mikroprzedsiębiorstw (6 wniosków) i zakładów 

zatrudniających do 49 pracowników (3 wnioski). Jednocześnie aż 6 wniosków dotyczyło 

przedsiębiorstw z branży budowlanej. Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że we wszystkich 

wnioskowanych sprawach wydano decyzje o podwyższeniu składki wypadkowej o 100%, przy czym 

w 1 przypadku płatnik odwołał się od decyzji. 

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

ubezpieczenie wypadkowe, wydano 54 decyzje, w tym 12 decyzji wstrzymujących pracę oraz 

2 decyzje skierowania do innych prac 3 pracowników zatrudnionych przy nich wbrew obowiązującym 

przepisom. W wyniku popełnionych wykroczeń ukarano 8 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 

10 300 zł. 
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13. Skargi i wnioski 
 

W roku sprawozdawczym 2016 inspektorzy pracy roli rozpatrywali zasadność 2 782 skarg. 

Spośród wszystkich badanych skarg 644 skargi uznano za zasadne, 379 skargi za częściowo 

zasadne, stwierdzono także 841 skarg bezzasadnych. W przypadku 467 skarg nie można było ustalić 

przedmiotu skargi, a w przypadku 451 skarg brak było przedmiotu skargi zgodnie z właściwością 

organów PIP. 

Rozpatrując zgłoszone skargi inspektorzy pracy zbadali łącznie 4 372 zarzuty z zakresu prawa 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, z czego 1 977 bezzasadnych i 1 744 

zasadnych. Pozostałe problemy, rozstrzygane pomiędzy styczniem a grudniem 2016 r. okazały się 

niemożliwe do ustalenia, bądź postępowania są jeszcze w toku. 

 

Najczęściej badane problemy będące przedmiotem zgłaszanych skarg. 

Przedmiot 

badanych skarg 

Odsetek 

badanych 

problemów 

Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za 

pracę 
48,2 % 

Niewypłacenie i nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 

niewypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

Stosunek pracy 29,5 % 
Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy o pracę, niewydanie świadectwa pracy 

Legalność zatrudnienia 16,2 % 

Niezgłoszenie, bądź nieterminowe zgłoszenie do 

ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej, albo 

osoby wykonującej inną pracę zarobkową, niedopełnienie 

obowiązku opłacania, bądź nieopłacanie w terminie 

składek na Fundusz Pracy, 

Czas pracy 13,2 % 

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 

Przygotowanie do pracy 9 % 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 

wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie 

przeprowadzone szkolenia pracowników wstępne – 

instruktaż ogólny i stanowiskowy 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Podobnie jak w latach poprzednich podstawowym przedmiotem składanych skarg było 

niewypłacanie, bądź nieterminowe wypłacanie należności pieniężnych ze stosunku pracy. Z jednej 

strony przyczyny zaległości płacowych wynikają z braku płynności finansowej, z drugiej zaś tworzone 

jest swoiste „prawo pracodawcy”, pozbawiające pracowników należnych świadczeń. Kolejnymi 

problemami są: niepotwierdzanie na piśmie umów o pracę i niewydawanie świadectw pracy. Może to 

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

zajmuje problematyka naruszania przez pracodawcę 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 
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14. Porady prawne i techniczne 
 

W 2016 r. porady prawne udzielane były w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy, w Oddziałach w Toruniu i Włocławku, jak również podczas prowadzonych kontroli 

i działań prewencyjno-promocyjnych, a także w ramach dyżurów w redakcjach lokalnych gazet. 

Ponadto zapewniono dostęp do pomocy prawnej w Inowrocławiu (raz w miesiącu) oraz Grudziądzu 

(raz w tygodniu) – w lokalach udostępnionych przez urzędy miast. Pracownicy OIP w Bydgoszczy 

pełnili również w wyznaczonych dniach dyżury w biurach Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 

w Bydgoszczy oraz Rady Województwa Kujawsko-Pomorskiego OPZZ w Bydgoszczy.  

W 2016 r. udzielono 48 758 porad (34 725 prawnych, 13 178 technicznych, a w 855 

przypadkach problematyka pozostawała poza kompetencją Państwowej Inspekcji Pracy). Wśród 

wszystkich udzielonych porad w czasie dyżurów udzielono 23 916 porad, a w toku czynności 

kontrolnych 24 842 porad. 

 

Zakres podmiotowy udzielonych porad w OIP Bydgoszcz w 2016 r. 

Odbiorca porad Liczba porad 

pracownicy 9 828 

byli pracownicy 4 171 

pracownicy niepełnosprawni 1 114 

cudzoziemcy 42 

inni (np. osoby świadczące pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy) 

2 025 

organy/ urzędy 321 

organy/ urzędy samorządu terytorialnego 234 

osoby ubiegające się o zatrudnienie 192 

pracodawcy/ przedsiębiorcy 5 682 

posłowie/ senatorowie/ radni 1 

organizacje pracodawców 6 

rolnicy indywidualni 13 

służba bhp 144 

społeczni inspektorzy pracy 28 

organizacje związkowe 115 

 

Tematyka najczęściej udzielanych porad prawnych kształtowała się jak w poniższym 

zestawieniu. 

Przedmiot porad Liczba porad 

Stosunek pracy 7 498 

Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia ze 
stosunku pracy 

3 438 

Czas pracy 2 188 

Urlopy pracownicze 1 821 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 1 354 

Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników 

1 282 

Przygotowanie pracowników do pracy (kwalifikacje, 
badania, szkolenia) 

742 

Ubezpieczenie społeczne 563 

Wypadki i choroby zawodowe 485 

Legalność zatrudnienia 269 

 

Najwięcej porad dotyczyło, podobnie jak w latach ubiegłych, stosunku pracy (nawiązywanie, 

rozwiązywanie stosunku pracy, wymagania dotyczące dokumentacji pracowniczej) następnie 

wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. W tym obszarze największa liczba 
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pytań dotyczyła terminowości wypłat świadczeń, ale również kwestii dotyczących poprawności ich 

naliczania, prawa do określonych dodatków (godziny nadliczbowe, pora nocna). Wraz z pytaniami 

dotyczącymi wynagrodzeń często podnoszona była 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 i wychowawczych.  

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy niezmiennie od kilku lat największej liczby porad 

udzielono w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

W przypadku pracowników i byłych pracowników najwięcej porad dotyczyło stosunku pracy 

(sposobu rozwiązania, uprawnień związanych z rozwiązaniem umowy o pracę) oraz wynagrodzeń 

(prawa do wynagrodzenia, prawidłowości naliczania świadczeń). Pracodawcy najczęściej zwracali się 

z pytaniami dotyczącymi stosunku pracy (m.in. wymogi w zakresie dokumentacji pracowniczej), 

wynagrodzeń (poprawności naliczania) oraz urlopów wypoczynkowych. 

Najwięcej porad prawnych (z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy) 

udzielono ustnie – 12 415. 

 

Porady udzielane związkom zawodowym  

 

W 2016 r. przedstawicielom związków zawodowych (w tym społecznym inspektorom pracy) 

udzielono łącznie 143 porad.  

W 2016 r. organizacje związkowe wystąpiły z 8 zapytaniami na piśmie. 7 porad dotyczących 

układów zbiorowych pracy udzielono (na wspólnie zadane pytania) Związkowi Zawodowemu Górników 

w Polsce, KNSZZ „Solidarność 80” i Związkowi Zawodowemu „Kadra”. Jednej porady dotyczącej 

ochrony działaczy związkowych udzielono Krajowemu Związkowi Zawodowemu Ciepłowników. 

 

15. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 
 

Dane statystyczne 

 

W 2016 r. wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ogółem 69 wniosków 

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

układów zbiorowych pracy, 54 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych. Rozpatrzono 68 

wniosków, jeden wniosek podlegał natomiast rozpatrzeniu w 2017 r. 

Nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu zakładowego układu 

zbiorowego pracy.  

Ponadto do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 12 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. – 2 wnioski, 

 rozwiązanie zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron 

układu – 2 wnioski, 

 porozumienie o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy – 3 wnioski, 

 rozwiązanie zakładowej organizacji związkowej – 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.  

– 3 wnioski. 

 

W roku sprawozdawczym dwóch pracodawców rozwiązało układ zbiorowy pracy za 

porozumieniem stron. Nie zarejestrowano żadnego przypadku rejestracji nowego (po raz pierwszy) 
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układu zbiorowego pracy. Rozpatrzono również 12 wniosków, które wpłynęły w 2015 r. 8 wniosków 

dotyczyło protokołów dodatkowych, natomiast 4 wnioski dotyczyły wpisu informacji do rejestru.  

 

Przedmiotem informacji były: 

 zmiana nazwy zakładowej organizacji związkowej -1 wniosek, 

 wstąpienie w prawa i obowiązki strony układu zbiorowego pracy w trybie art. 241
9
 § 4 k.p. 

– 1 wniosek, 

 wypowiedzenie przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy – 1 wniosek, 

 zawieszenie stosowania części układu zbiorowego pracy w trybie art. 241
27

 § 1 k.p. 

– 1 wniosek.  

 

W roku sprawozdawczym odmówiono rozpatrzenia jednego wniosku dotyczącego 

zakładowego układu zbiorowego pracy. Zasadniczym powodem odmowy było zawarcie aneksu do 

układu zbiorowego pracy - a nie jak przewiduje art. 241
9
 k.p. - protokołu dodatkowego. Ponadto 

wnioskodawca złożył wniosek niezgodnie z § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 4 kwietnia 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 przypadku nie przesłano wraz 

z wnioskiem wszystkich wymaganych dokumentów (m.in. aktualnych wypisów z KRS stron układu, 

pełnomocnictw związków zawodowych, wyciągów ze statutów). Ogólnie można stwierdzić, iż częstym 

błędem wnioskodawców było również: brak wskazania we wniosku stron układu zbiorowego pracy, 

adresów do korespondencji, czy też brak dołączenia do wniosku odpowiedniej ilości egzemplarzy 

protokołów dodatkowych. 

W 2016 r. rozpatrzono ogółem 80 wniosków dotyczących zakładowych układów zbiorowych 

pracy, z czego 12 wniosków wpłynęło w 2015 r. 

Do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy Okręgowego Inspektora Pracy 

w Bydgopszczy wpisano: 3 zakładowe układy zbiorowe pracy, 61 protokołów dodatkowych oraz 16 

informacji.  

 

Informacje dotyczyły:  

 wypowiedzenia przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy - 3 przypadki, 

 rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron 

układu - 2 przypadki, 

 porozumienia o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu 

zbiorowego pracy - 4 przypadki,  

 rozwiązania zakładowej organizacji związkowej - 1 przypadek, 

 wstąpienia w prawa i obowiązki stron układu zbiorowego pracy - 4 przypadki, 

 zmiany nazwy zakładowej organizacji związkowej - 2 przypadki. 

 

W 2016 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy w żadnym przypadku nie odmówił 

rejestracji zakładowych układów zbiorowych pracy. Nie kierowano również wezwań o wyrażenie zgody 

na wpisanie do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy protokołu dodatkowego bez 

postanowień niezgodnych z prawem. W jednym przypadku odmówiono rejestracji protokołu 

dodatkowego ze względu na brak odpowiedniej formy wprowadzenia zmian do treści układu. W roku 

sprawozdawczym nie kierowano wystąpień z zastrzeżeniem na podstawie art. 241
11 

§ 5
1
 k.p. oraz 

wykreśleń układów z rejestru w oparciu o art. 241
11 

§ 5
4
 k.p. Nie stwierdzono w treści protokołów 

dodatkowych postanowień niezgodnych z przepisami prawa pracy lub mniej od nich korzystnych. 

W nowozawartych 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.  
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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. 

 

Przykładowe korzystniejsze regulacje zawarte w zakładowych układach zbiorowych pracy w 2016 r. 

przedstawiono poniżej: 

 wzrost dodatku za staż pracy o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 30% 

wynagrodzenia zasadniczego po 30 i więcej latach pracy, 

 zakup i finansowanie przez pracodawcę zakupu opieki medycznej za 1 zł,  

 przyznanie pracownikom możliwości skorzystania z prywatnych usług medycznych, 

(pracownicy ponoszą koszt 1% wartości usługi),  

 wprowadzenie możliwości zakupu pakietu medycznego za 1 zł, przy jednoczesnej dopłacie 

przez pracodawcę pozostałej kwoty ceny pakietu medycznego, 

 podwyższenie dotacji do zakupu okularów ochronnych i korekcyjnych, 

 dodatkowe ubezpieczenie w zakresie świadczeń medycznych, 

 dodatkowa opieka medyczna w postaci „pakietu medycznego, 

 dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w wysokości 40% stawki godzinowej 

wynikającego ze średniego wynagrodzenia zasadniczego w spółce za poprzedni rok 

kalendarzowy, 

 przyznanie pracownikom i ich rodzinom oraz dzieciom uczącym się do 25 roku życia lub do 18 

roku życia prawa do ulgowych przejazdów autobusami pracodawcy, 

  zwiększenie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 50% stawki godzinowej wynikającej 

z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej, 

 zmiana wysokości nagrody jubileuszowej jako 100% średniorocznego wynagrodzenia 

pracownika, wyliczonego jak za urlop wypoczynkowy za rok poprzedni, powiększone o 10% 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu otrzymania nagrody.  

 zmiana wynagrodzenia dla pracowników pełniących funkcje koordynatora robót na wypadek 

awarii po godzinach pracy – 20% wynagrodzenia zasadniczego (dzienne). 

 

W 2016 r. strony układu nie odwołały się od odmowy rejestracji protokołu dodatkowego do 

sądu pracy. Uwzględniając liczbę zawartych i rozwiązanych układów oraz sytuacje, o których mowa 

w art. 241
8
 k.p. i 241

29
 § 3 k.p. na dzień 31 grudnia 2016 r., ilość zarejestrowanych i stosowanych 

układów zbiorowych pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy wynosi 454. 

 

Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa układowego 

 

W 2016 r. nie prowadzono szkoleń dla pracodawców, ani związków zawodowych 

obejmujących problematykę zbiorowego prawa pracy. 

W trakcie 2 kontroli sprawdzano m.in. przestrzeganie postanowień zakładowych układów 

zbiorowych pracy. W ich następstwie wydano 2 wystąpienia dotyczące regulacji układowych.  

W pierwszym wystąpieniu inspektor pracy wniósł o ustalenie zasad wynagradzania 

i przyznawania określonych składników wynagrodzenia pracownikom wyłącznie w formie postanowień 

zawartych w zakładowym układzie zbiorowym pracy. W drugim natomiast inspektor pracy pouczył 

o możliwości rozważenia odstąpienia od stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy, w związku 

z rozwiązaniem wszystkich organizacji związkowych, które zawarły układ.  

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 2016 r. udzielano szczegółowych porad prawnych z zakresu prawa pracy, dotyczących 

w szczególności czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, a także przepisów 
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dotyczących zbiorowego prawa pracy nie tylko stronom zakładowych układów zbiorowych pracy, ale 

również pracownikom.  

W okresie sprawozdawczym udzielono 27 porad prawnych, w tym dotyczących rejestracji oraz 

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, odstąpienia od stosowania układu w całości lub 

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

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

pracowników - w tym w odniesieniu do pracowników objętych prawną ochroną stosunku, stosowania 

art. 241
8
 k.p.  

Poza tym udzielono jednej odpowiedzi pisemnej, związaną 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 oraz protokołów dodatkowych. 

 

Podsumowanie oraz wnioski i uwagi 

 

W 2016 r. wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 3 nowe 

zakładowe układy zbiorowe pracy. Tylko nieliczne strony zakładowych układów zbiorowych pracy 

wprowadzały do układów postanowienia korzystniejsze niż wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy (dotyczące np. wynagrodzenia za pracę w wysokości wyższej niż określone 

w przepisach prawa pracy), bądź postanowienia spoza tego obszaru (np. dofinansowane do zakupu 

szkieł okularowych lub soczewek, zakup pakietu medycznego dla pracowników).  

Pozostałą treść zakładowych układów zbiorowych stanowiły powtórzone wprost 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 powtarzających się nieprawidłowości oraz licznych wątpliwości stron układu 

dotyczących interpretacji przepisów prawa pracy, OIP w Bydgoszczy planuje zorganizować szkolenia 

dla pracodawców i organizacji związkowych w celu przybliżenia tych zagadnień stronom zakładowych 

układów zbiorowych pracy, jak również w celu promowania tej formy źródła prawa 

wewnątrzzakładowego. 

Postuluje się prowadzenie systematycznych szkoleń dla pracowników weryfikujących 

zakładowe układy zbiorowe pracy, zarówno przez pracowników Głównego Inspektoratu Pracy, jak 

i innych specjalistów z tej dziedziny, co z pewnością wpłynie na merytoryczną wartość pracy 

wykonywanej przez pracowników zatrudnionych w Okręgowych Inspektoratach Pracy. Szkolenia te 

powinny obejmować szereg zagadnień odnoszących się do zakładowych układów zbiorowych pracy 

dotyczących m.in. prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem prawa układowego, ustawy 

o związkach zawodowych, prawa upadłościowego, a także procedur związanych z rejestracją 

zakładowych układów zbiorowych pracy. 

 

16. Spory zbiorowe pracy 
 

Liczba zgłoszonych sporów zbiorowych 

 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

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

o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 295 z późn. zm.), 6 sporów zbiorowych 

prowadzonych w 6 zakładach pracy. Ponadto w jednym przypadku poinformowano o zakończeniu 

sporu zbiorowego, który został wszczęty w 2014 r. 

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. 
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W 2016 r. spory zbiorowe powstawały najczęściej w zakładach pracy zaliczanych wg 

klasyfikacji rodzajów działalności PKD do sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenie społeczne - 2 zawiadomienia. W pozostałych przypadkach były to 

zgłoszenia pojedyncze i dotyczyły: przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania i zaopatrywania 

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

transportu i gospodarki magazynowej oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej. 

W porównaniu z rokiem 2015, znacznie spadła liczba sporów zbiorowych. Spory wszczynane 

były przede wszystkim w zakładach pracy zajmujących się przemysłem oraz w administracji publicznej 

(sądy rejonowe). 

 

Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 

 warunków pracy – 0 

 warunków płacy – 3 

 świadczeń socjalnych – 0 

 praw i wolności związkowych – 0 

 innych, nieobjętych definicją sporu – 0 

 

W trzech pozostałych przypadkach strony nie określiły przedmiotu sporu, jedynie 

poinformowały o jego wszczęciu.  

W 2016 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli, która miałaby związek z wszczętym sporem 

zbiorowym. W 2016 r. wpłynęły łącznie 4 pisma, 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 2016 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. Związki zawodowe w postulatach dotyczących żądań wysunęły także zabezpieczenie 

zatrudnionym pracownikom trwałości stosunku pracy oraz odstąpienie od podjętych wcześniej 

zamierzeń outsourcingu, w tym tworzenia komórek CUW.  

Jak wskazano powyżej, jedynie w 4 przypadkach powiadomiono o zakończeniu sporu 

zbiorowego. Efektem zakończenia sporów było podpisanie w tej sprawie stosownych porozumień. 

W jednym przypadku pracodawca poinformował o zakończeniu sporu zbiorowego wszczętego 

w 2014 r., który zakończył się podpisaniem stosownego porozumienia.  

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. 

 

17. Rejestracja informacji o przedłużonych okresach 
rozliczeniowych czasu pracy 
 

W 2016 r. zgodnie z dyspozycją art. 150 § 2 k.p., wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy 40 zawiadomień o stosowaniu przedłużonych okresów rozliczeniowych w równoważnym 

systemie czasu pracy. 38 zawiadomień dotyczyło wprowadzenia trzymiesięcznych okresów 

rozliczeniowych, a 2 zawiadomienia dotyczyły czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych. 

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

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

Pracy w Bydgoszczy o 28 przypadkach wprowadzenia trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego 

w równoważnym systemie czasu pracy w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy. 
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Stosownie do treści art. 150 § 4 k.p., pracodawcy przekazali łącznie 12 kopii porozumień 

o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.  

Spośród przekazanych kopii porozumień, w 4 przypadkach porozumienia zawarte zostały 

z przedstawicielami organizacji związkowych działających u pracodawców.  

W 8przypadkach stronami wymienionych porozumień byli partnerzy społeczni (przedstawiciele 

pracowników), którzy zawarli porozumienia o wprowadzeniu 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego.  

Ogólnie w 6 przypadkach przedstawiciele związków zawodowych zawarli porozumienie 

o przedłużeniu okresów rozliczeniowych, w tym w 4 przypadkach o przedłużeniu do 12 miesięcy 

okresów rozliczeniowych. W jednym przypadku strony postanowiły o wprowadzeniu ośmio 

miesięcznego i sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego. 

Z kolei spośród ogólnej liczby 11 porozumień zawartych z przedstawicielami pracowników 

8 porozumień dotyczyło wprowadzenia dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych, 

1 porozumienie dotyczyło sześciomiesięcznego okresu rozliczeniowego. W dwóch porozumieniach 

strony zawarły czteromiesięczny okres rozliczeniowy. 

Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć tendencję, że przedmiotem 

porozumień zawieranych z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracowników 

w zdecydowanej większości przypadków było wprowadzenie maksymalnego, dwunastomiesięcznego 

okresu rozliczeniowego. Przedłużony okres rozliczeniowy dotyczył najczęściej pracowników działu 

produkcji oraz pracowników magazynów. 

W dwóch 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 z 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 dwóch 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 wynikającym z art. 150 § 4 k.p. 

 

18. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych 
zajęć zarobkowych przez dzieci 
 

W 2016 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. W wyniku postępowania kontrolnego wydano 49 decyzji 

zezwalających na podjęcie pracy zarobkowej przez dzieci, nie było żadnej decyzji odmownej.  

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

oprócz analizy dokumentów przedstawionych przez pracodawcę (pisemnej zgody rodziców/ opiekunów 

dzieci, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej braku przeciwwskazań do 

wykonywania pracy przez dzieci lub innych zajęć zarobkowych, orzeczeń lekarskich stwierdzających 

brak przeciwskazań do wykonywania pracy przez dzieci czy też opinii dyrektorów szkół, do których 

dzieci uczęszczają w zakresie możliwości wypełniania obowiązku szkolonego w czasie wykonywania 

pracy lub innych zajęć zarobkowych), dokonali 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. Nie występują sceny brutalne i nieodpowiednie dla dzieci. 

Ponadto wskazuje się, że zapewnione jest zaplecze higieniczno-sanitarne (garderoby, łazienki, 

ubikacje i natryski). Dzieci przychodzą na próby i spektakle razem z opiekunami, dla których również 

przewidziano odrębne pomieszczenie. 
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III. 

BADANIE OKOLICZNOŚCI  

I PRZYCZYN WYPADKÓW  

PRZY PRACY 
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1. Badanie okoliczności i przyczyn ciężkich, śmiertelnych 
i zbiorowych wypadków przy pracy 

 

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

dlatego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy kontynuowano 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 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono w sumie 173 wypadki, 

w tym 1 zdarzenie potencjalnie wypadkowe oraz 4 wypadki osób niepodlegających ubezpieczeniu 

wypadkowemu. W 29 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). Dotyczyło to 20 zgłoszonych wypadków śmiertelnych, 

w tym 19 nagłych zdarzeń medycznych i 1 wypadku komunikacyjnego, 5 wypadków ciężkich, w tym 

3 komunikacyjnych i 2 nagłych zdarzeń medycznych oraz 4 wypadków tzw. lekkich – wszystkie były 

wypadkami komunikacyjnymi. W jednym przypadku sprawa badania okoliczności i przyczyn wypadku 

została przekazana do innego OIP.  

W 11 przypadkach (6 wypadków śmiertelnych i 5 ciężkich) zdarzenia nie zostały uznane za 

wypadki przy pracy, a w 7 przypadkach na dzień 31 grudnia 2016 r. kontroli nie zakończono. 

W 2016 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 125 wypadków przy pracy. Na 

łączną liczbę zbadanych wypadków przy pracy składało się 116 indywidualnych i 9 wypadków 

zbiorowych. W wypadkach pojedynczych 14 stanowiły zdarzenia śmiertelne, 46 powodujące ciężkie 

obrażenia ciała oraz 56 lżejsze obrażenia.  

W wypadkach tych łącznie poszkodowanych zostało 135 osób, w tym 14 poniosło śmierć, 50 

doznało ciężkich obrażeń ciała, a 71 lżejsze obrażenia. Natomiast w wypadkach zbiorowych 

poszkodowanych zostało 18 osób, w tym 4 doznały ciężkich obrażeń ciała, a 14 lekkie obrażenia.  

Informacje o wypadkach Okręgowy Inspektor Pracy uzyskiwał od pracodawców oraz od innych 

podmiotów, takich jak: policja, pogotowie ratunkowe, centrum zarządzania kryzysowego oraz 

massmediów. 

 

Rok 

zaistnienia 

wypadku 

Liczba zbadanych wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

Ogółem 

W tym: 

Ze skutkiem 

śmiertelnym 

Z ciężkimi 

obrażeniami 

ciała 

2016 
ogółem 125 135 14 50 

w tym zbiorowych 9 18 0 0 

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 

 

Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy, 

gromadzone są przede wszystkim w celu planowania działań kontrolno–prewencyjnych. Składają się 

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

wykonywanego zawodu oraz doświadczenia zawodowego. 

W 2016 r. 93,3% (126 osób) ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni, natomiast 6,7% 

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

inspektorów pracy 80,0% (108 osób) stanowili pracownicy, natomiast 20,0% (27 osób) stanowiły osoby 

świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Wszyscy poszkodowani w zbadanych 

wypadkach (135 osób) posiadali obywatelstwo polskie. 
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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

43,8% 

20,5% 

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

48,1% 

20,9% 

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

53,4% 

14,8% 

8,9% 10,9% 11,9% 

2014 2015 2016

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach - wg podstawy świadczenia pracy 

w latach 2014-2016 

 
 

W wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy poszkodowanych zostały 72 osoby o stażu 

pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (53,3% ogółu poszkodowanych), z których 21 to 

poszkodowani o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 4 poniosło śmierć, 9 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

a 8 lżejszych obrażeń).  

Największą liczbę poszkodowanych stanowili pracujący w przedziale wieku od 30 do 39 lat  

– 38 osób (28,1% ogółu poszkodowanych), w następnej kolejności od 50 do 59 lat – 34 osoby (25,1%), 

od 19 do 29 lat -23 osoby (17,0%), od 40 do 49 lat – 22 osoby (16,3%), od 60 do 69 lat – 15 osób 

(11,1%), 70 i więcej lat – 2 osoby (1,5%) oraz od 16 do 18 lat – 1 osoba (0,7%) Natomiast 

najliczniejszą grupę pracowników, którzy w wyniku wypadku ponieśli śmieć – 7, to osoby w wieku od 

50 do 59 lat.  

 
Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach wg stażu pracy 

w zakładzie w latach 2014 – 2016 
  

2014 2015 2016

86,1% 78,5% 
80,0% 

13,9% 21,5% 20,0% 

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
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dni do 1

roku

12,4% 

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

13,1% 

13,9% 

7,6% 
10,1% 

8,9% 
7,6% 

15,6% 

6,7% 
10,4% 

6,9% 
11,8% 
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Ze względu na zajmowane stanowisko najwięcej poszkodowanych w wypadkach stanowiły 

osoby zatrudnione na stanowisku ślusarza i pokrewnych -19 osób (14,1%), robotnicy budowlani robót 

wykończeniowych, stanu surowego i pokrewni – 19 osób (14,1%), robotnicy pomocniczy w górnictwie 

i budownictwie – 8 osób (5,9%), elektrycy, elektrotechnicy i elektromonterzy – 7 osób (5,2%), kierowcy 

autobusów i ciężarówek – 7 osób (5,2%) oraz robotnicy obróbki drewna, stolarze i pokrewni – 6 osób 

(4,4%) i operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i papierniczych - 6 osób 

(4,4%). 

 
Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych  

w latach 2014 – 2016 – wg wieku 
 

 
 

 

Poszkodowani ciężko w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w latach 2014 – 2016 

– wg wieku 

 

 
 

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

w danym zakładzie. W latach 2014 – 2016 odsetek poszkodowanych, pracujących do 1 roku  

w zakładzie kształtował się na poziomie 48,4%. 

  

2014
(19 poszkodowanych)

2015
(34 poszkodowanych)

2016
(14 poszkodowanych)

26,3% 

0,0% 

14,3% 

15,8% 

14,7% 

14,3% 

5,3% 

32,4% 
14,3% 

31,6% 
20,6% 

50,0% 

21,0% 
29,4% 

7,1% 

0,0% 

2,9% 

0,0% 

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

2014
(45 poszkodowanych)

2015
(45 poszkodowanych)

2016
(44 poszkodowanych)

2,2% 2,3% 0,0% 

40,0% 
27,3% 

6,0% 

13,3% 
22,7% 

30,0% 

17,8% 13,6% 
22,0% 

15,6% 27,3% 
24,0% 

11,1% 6,8% 18,0% 

od 16 do 18 od 19 do 29 od 30 do 39 od 40 do 49 od 50 do 59 od 60 do 69
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Wśród przyczyn wypadków zaistniałych w tym okresie, w których poszkodowanych zostało 208 

osób, o stażu do 1 roku w danym zakładzie znalazły się: 

 brak przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub niewłaściwe przeszkolenie 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 brak urządzeń zabezpieczających np. przed dostępem do strefy niebezpiecznej lub 

niewłaściwe działanie urządzeń zabezpieczających, niewłaściwa eksploatacja, w tym 

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika,  

 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, 

 lekceważenie zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) 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 nieprzerwalne doskonalenie umiejętności bezpiecznego 

wykonywania pracy oraz właściwe podejście do ryzyka związanego z pracą. 

W 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w następujących 

gałęziach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe - 51 wypadków (co stanowi 40,8% wszystkich 

wypadków), budownictwo - 20 wypadków (16,0%), handel i naprawy - 19 wypadków (15,2%), transport 

i gospodarka magazynowa - 8 wypadków (6,4%), rolnictwo i leśnictwo - 7 wypadków (5,6%), dostawa 

wody - 6 wypadków (4,8%), usługi administrowania - 5 wypadków (4,0%), działalność profesjonalna  

– 3 wypadki (2,4%) i wytwarzanie energii - 2 wypadki (1,6%).  

 Na 51 wypadków zaistniałych w przetwórstwie przemysłowym składało się 49 wypadków 

pojedynczych, w tym 3 śmiertelne, 23 ciężkie, 23 lekkie oraz 2 wypadki zbiorowe. W wypadkach tych 

poszkodowane zostały 54 osoby, w tym 3 poniosły śmierć, 23 odniosły ciężkie obrażenia ciała i 28 

lżejsze obrażenia ciała. 

W budownictwie na łączną liczbę 20 wypadków składało się 19 wypadków pojedynczych, 

w tym 4 śmiertelne, 9 ciężkich, 6 wypadków lekkich oraz 1 wypadek zbiorowy. W sumie w tych 

wypadkach poszkodowanych zostało 21 osób, w tym 4 zginęły na miejscu lub w wyniku doznanych 

urazów, 11 odniosło ciężkie obrażenia ciała i 6 lżejsze obrażenia. 

W handlu i naprawach na łączną liczbę 19 wypadków składało się 16 wypadków 

pojedynczych, w tym 3 śmiertelne, 5 ciężkich, 8 lekkich oraz 3 zbiorowe. W wypadkach tych 

poszkodowane zostały 22 osoby, w tym 3 poniosły śmierć, 5 odniosło ciężkie obrażenia ciała i 14 

lżejsze obrażenia. 

Najwięcej wypadków śmiertelnych zaistniało w budownictwie (4), przemyśle (3) , handlu 

i naprawach (3) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (2). Zdarzeniami bezpośrednio 

prowadzącymi do takich wypadków przy pracy były głównie: uszkodzenie, pęknięcie, ześlizgnięcie lub 

upadek czynnika materialnego, utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym 

ładunkiem, poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby, w tym z wysokości, ruchy ciała bez wysiłku 

fizycznego (prowadzące do urazów zewnętrznych). 

 

Do wypadków śmiertelnych dochodziło podczas: 

 obsługiwania maszyn – 5 poszkodowanych, w tym w trakcie podawania/ odbierania 

materiałów, półwyrobów, wyrobów – 3, uruchamiania/ zatrzymywania maszyny – 1 oraz 

wykonywania przeglądów, konserwacji, regulacji i napraw – 1 poszkodowany,  

 poruszania się – 3 poszkodowanych, w tym chodzenia, wchodzenia na, schodzenia z, biegania 

– 2 poszkodowanych oraz wchodzenia do/ wychodzenia z – 1 poszkodowany, 
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 kierowania/ jazdy środkami transportu – 2 poszkodowanych, wszyscy w trakcie kierowania 

środkami transportu,  

 wykonywania prac narzędziami – 2 poszkodowanych, w tym 1 podczas pracy narzędziami 

niezmechanizowanymi i 1 podczas pracy narzędziami zmechanizowanymi,  

 wykonywania innych czynności – 2 poszkodowanych (np. nagłe zdarzenie medyczne); do 

aktywizacji choroby współistniejącej mogły doprowadzić czynniki zewnętrzne takie jak stres, 

wysiłek fizyczny. 

 

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w 2016 r. 

wg sekcji PKD (158 poszkodowanych) 

 
 

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

 w budownictwie – ogółem 4 osoby (wszyscy na terenie budowy podczas wykonywania robót 

remontowych i rozbiórkowych oraz związanych ze wznoszeniem budynków), 

 w przetwórstwie przemysłowym – ogółem 3 osoby (1 przy produkcji metalowych wyrobów 

gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 1 przy produkcji papieru i wyrobów z papieru 

oraz 1 przy produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych), 

 w handlu i naprawach – ogółem 3 osoby (wszystkie w handlu hurtowym, z wyłączeniem handlu 

pojazdami samochodowymi),  

 w transporcie i gospodarce magazynowej – ogółem 2 osoby (1 w transporcie lądowym oraz 

1 w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport), 

 w usługach administrowania – ogółem 1 osoba w działalności usługowej związanej 

z utrzymaniem porządku w budynkach, 

 w wytwarzaniu energii – ogółem 1 osoba w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 

elektryczną, gaz i parę wodną. 

 

Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 125 wypadków przy pracy inspektorzy pracy 

ustalili łącznie 580 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były przyczyny tzw. ludzkie – 276 

(47,6%) i organizacyjne – 225 (38,8%). Podobnie jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba 

przyczyn związana była z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi: tzw. 

przyczyny techniczne – 79 (13,6%).   

40,0% 

16,3% 
15,6% 

5,9% 

5,2% 

5,8% 
3,7% 

2,2% 

2,5% 

1,5% 

1,5% 

0,8% 

przetwórstwo przemysłowe

handel i naprawy

budownictwo

transport i gospodarka magazynowa

rolnictwo i leśnictwo

dostawa wody

usługi administrowania

wytwarzanie energii

działalność profesjonalna (naukowa i techniczna)

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

edukacja

administracja publiczna i obrona narodowa
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Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków. 

 

 

 techniczne 

 

 
 

 organizacyjne 

 

 
 

 ludzkie 

 

 
 

 

  

wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

niewłaściwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne
i ergonomiczne czynnika

4 

6 

6 

64 

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

22 

39 

164 

stan psychofizyczny pracownika nie zapewniający
bezpiecznego wykonania pracy

nieużywanie sprzętu ochronnegop przez pracownika

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem
materialnym przez pracownika

niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika

niewłaściwe zachowanie się pracownika

15 

21 

21 

44 

147 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

44 | S t r o n a  

 

Powtarzalne przyczyny wypadków przy pracy to:  

 

Wśród przyczyn technicznych: 

 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające – 29,1% ogółu przyczyn technicznych 

(zabezpieczenia m.in. przed zetknięciem się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń, 

uderzeniem przez wyrzucane materiały i przedmioty, wybuchem, porażeniem prądem 

elektrycznym, zetknięciem z powierzchniami o skrajnych temperaturach)  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego – 25,3% ogółu przyczyn technicznych 

(nadmierna eksploatacja czynnika, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

niewłaściwe naprawy i remonty czynnika oraz inne nieprawidłowości związane z eksploatacją) 

 brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej – 10,4% 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego – 9,1%, 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego – 6,6% 

 nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego – 6,6% 

 

Wśród przyczyn organizacyjnych: 

 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym – 15,1% ogółu przyczyn natury 

organizacyjnej, 

 dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia lub niewłaściwie przeszkolonych 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 13,3%, 

 brak nadzoru nad pracownikami – 9,3%, 

 niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika – 8,7%, 

 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 – 5,7%,  

 niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych – 4,4% 

 dopuszczanie do pracy pracowników z przeciwwskazaniami lekarskimi lub bez badań 

lekarskich – 4,2%, 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy w zakresie dojść i przejść – 4,0%  

 

Wśród tzw. przyczyn ludzkich: 

 

 nieprawidłowe zachowanie się pracownika (spowodowane nieznajomością zagrożenia, 

nieznajomością przepisów i zasad bhp, lekceważeniem zagrożenia, lekceważeniem poleceń 

przełożonych, niedostateczną koncentracją uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczeniem 

niespodziewanym zdarzeniem oraz brakiem doświadczenia) – 53,3% ogółu tzw. przyczyn 

ludzkich, 

 niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (m.in. wykonywanie pracy nie wchodzącej 

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, 

przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych, wykonywanie 

czynności nie wchodzącej w zakres obowiązków pracownika, zbyt szybka jazda) – 17,0%, 

 brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika (m.in. 

nieużywanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej i urządzeń zabezpieczających, 

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)  

– 13,4% 
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 stan psychofizyczny pracowników, niezapewniający bezpiecznego wykonywania pracy 

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

alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych) – 5,8%. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych naruszeń przepisów bhp inspektorzy 

pracy wydali łącznie 211 decyzji, w tym 9 decyzji dotyczących wstrzymania prac lub działalności ze 

względu na bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia, 18 decyzji o wstrzymaniu eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń, 48 decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 108 

k.p.a., 5 decyzji w przedmiocie zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności 

w miejscach, w których stan warunków pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, 

4 decyzje dotyczące skierowania do innych prac 4 pracowników dopuszczonych do pracy wbrew 

obowiązującym przepisom o pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, 3 decyzje 

odnoszące się do nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku. 

Ponadto w 76 wystąpieniach pokontrolnych skierowano łącznie 174 wnioski dotyczące 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 61 mandatów karnych, na 

łączną kwotę 91 700 zł. W 2 przypadkach inspektorzy pracy skierowali da sądów wnioski o ukaranie, 

we wnioskach zawarto 6 wykroczeń. Ponadto w 7 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 911 porad, 

w tym 291 prawnych, 575 technicznych oraz 45 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 2016 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 w latach 2014 – 2015 dziesięciu wypadków przy pracy, w tym 

5 wypadków śmiertelnych związanych z porażeniem prądem elektrycznym, z czego aż 3 - 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 do włączenia do harmonogramu działań OIP 

na 2016 r. tematu własnego „Poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 

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

elektrycznej”.  

O powyższym fakcie poinformowano także operatorów sieci działających na terenie 

województwa kujawsko–pomorskiego (ENEA OPERATOR sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, ENERGA 

OPERATOR S.A. Toruń) 

W pierwszym etapie programu przeszkolono 11 pracodawców wykonujących prace 

konserwacyjne wzdłuż linii elektroenergetycznych wskazując im m.in. wymagania prawne w zakresie 

bezpiecznego wykonywania prac oraz dobre praktyki w zakresie wykonywania tych prac. Drugim 

etapem były audyty kontrolne inspektorów pracy mające na celu sprawdzenie dostosowania zakładów 

do obowiązujących przepisów prawa. Wymiernym efektem było zmniejszenie w 2016 r. ilości 

wypadków w tym dziale gospodarki narodowej do 2, w tym 1 wypadku śmiertelnego . Należy dodać, że 

w ubiegłym roku nie zarejestrowano wypadku przy pracy, związanego z porażeniem prądem 

elektrycznym podczas wykonywania prac konserwacyjno–pielęgnacyjnych przy liniach napowietrznych.  

Kontrole jakie przeprowadzone zostały w roku sprawozdawczym przez inspektorów pracy 

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

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

realizowano kampanie i programy prewencyjno–promocyjne, wspierające działalność kontrolną 

w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 
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2. Kontrola poprawności postępowania powypadkowego 
prowadzonego przez pracodawców 
 

W 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas 

prowadzonych kontroli badali stan realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 

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 335 zakładach, badaniu poddano 862 dokumentacje powypadkowe, w tym 47 

dokumentacji z wypadków nieuznanych za wypadki przy pracy. 

Analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że ponad 14% 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 2016 r. 

stwierdzono aż 82 takie przypadki. Pracodawcy powołując zespoły powypadkowe nie rzadko w ich 

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

przedstawiciela pracowników. Często członkiem zespołu zostawał kierownik komórki organizacyjnej 

zakładu lub bezpośredni przełożony poszkodowanego. Brak tej wiedzy skutkuje także 

nieprawidłowościami w zgłaszaniu wypadków, np. pomimo takiego obowiązku w 2016 r. 

w 4 przypadkach pracodawcy nie zawiadomili właściwego inspektora pracy o wypadku, 

a dziesięciokrotnie dokonali tego w odległym terminie.  

Brak znajomości przepisów dotyczących badania wypadków spowodował, że 14 pracodawców 

zatwierdziło tyleż protokołów powypadkowych 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 35 zakładach aż 45 zdarzeń 

wypadkowych zostało zgłoszonych przez poszkodowanych w odległym terminie. W 7 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 występują 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 40 dokumentacji powypadkowych. Powierzchowne podejście do badanego 

wypadku przejawia się później określeniem przez zespół powypadkowy tylko jednej przyczyny 

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

stwierdzono w blisko 34% skontrolowanych dokumentacji. 

Najczęstszym błędem popełnianym przez zespoły powypadkowe jest wpisywanie jako głównej 

przyczyny wypadku - przyczynę urazu. Wiele zespołów jako przyczynę wypadku ustala „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.  

Podobnie jak w latach ubiegłych inspektorzy pracy stwierdzili przypadki nie ujawniania przez 

członków zakładowych zespołów powypadkowych przyczyn, które obciążałyby ich pracodawców. 

Analiza 38 wypadków przy pracy wykazała naruszenie przepisów przez pracodawców. W 17 

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 2 przypadki braku 

uzasadnienia do nieuznania wypadku za wypadek przy pracy.  
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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 ponad 26% 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 przejawia się 

tym, że bardzo często w protokole powypadkowym jedynym wnioskiem profilaktycznym jest omówienie 

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

pracownikom uwagi na zachowanie większych środków ostrożności i koncentracji uwagi na 

wykonywanych czynnościach. Takie podejście powoduje, że w wielu przypadkach zagrożenia na 

stanowiskach pracy nie zostają wyeliminowane lub chociażby zredukowane, powodując później 

powtarzalność wypadków na tych samych stanowiskach pracy.  

Większość pracodawców stara się eliminować podobne wypadki w przyszłości poprzez 

realizację środków profilaktycznych zaleconych przez zespoły powypadkowe. Np. 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 2016 r. jeszcze około 8% pracodawców nie wykonało wniosków profilaktycznych 

określonych przez zespoły powypadkowe.  

W 2016 r. procentowy udział ujawnionych nieprawidłowości związanych z rejestracją 

wypadków, pozostał na tym samym poziomie co w roku poprzednim (około 4,5% wszystkich uchybień 

związanych z tematem).  

 

Środki prawne 

 

We wszystkich ujawnianych przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, inspektorzy 

pracy stosowali środki prawne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. Wydano 

ogółem 55 decyzji nakazowych, w tym 37 decyzji na piśmie i 18 decyzji ustnych. Powyższe decyzje 

dotyczyły 376 pracowników. 

Do 246 pracodawców inspektorzy pracy wystosowali 4 polecenia ustne oraz 250 wystąpień 

zawierających w swojej treści 641 wniosków, które dotyczyły 2 172 pracowników. 

 

Środki prewencji szczególnej 

 

W stosunku do osób winnych zastosowano środki prawne przewidziane ustawą:  

 za stwierdzonych 13 wykroczeń inspektorzy pracy nałożyli 11 mandatów karnych, w tym 

7 wobec pracodawców, 1 osobie działającej w imieniu pracodawcy i 3 osobom kierującym 

pracą innych osób u pracodawcy. Łączna kwota grzywien w postępowaniu mandatowym 

wyniosła 16 000 zł 

 w ramach działań dyscyplinujących wobec 1 osoby, odpowiedzialnej za stan bezpieczeństwa 

i higieny pracy, zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia. 

 

Stwierdzony przez inspektora pracy w czasie kontroli u jednego pracodawcy brak poprawy 

warunków bhp i wzrost zagrożeń aktywizujących zdarzenia wypadkowe, skutkował wnioskiem do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 5 wniosków o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w związku z prowadzonymi kontrolami. 

 

Poradnictwo 

 

Dokonując kontroli realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. 

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili łącznie 

2 806 porad, w tym 1 047 prawnych, 1 586 technicznych oraz 173 dotyczące legalności zatrudnienia. 
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Uzyskane efekty 

 

Skutkiem realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy była likwidacja 

zagrożeń i poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Efekty wynikające z realizacji decyzji nakazowych 

Uzyskane efekty 

Liczba zakładów, 

w których uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników, 

których efekt dotyczy 

Wyeliminowano nieprawidłowości przy ustalaniu 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
26 203 

Udokumentowano ryzyko zawodowe oraz 

usunięto błędy w ocenie ryzyka zawodowego 
11 80 

Opracowano instrukcje bhp dotyczące obsługi 

maszyn i innych urządzeń technicznych oraz 

usunięto błędy w istniejących instrukcjach 

3 58 

Zabezpieczono miejsca niebezpieczne 1 2 

 

Efekty wynikające z realizacji wniosków i poleceń 

Uzyskane efekty 

Liczba zakładów, 

w których uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników, 

których efekt dotyczy 

Usunięto nieprawidłowości związane z ustalaniem 

przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy 
188 1 881 

Założono lub uzupełniono rejestry wypadków przy 

pracy 
18 68 

Wyeliminowano nieprawidłowości związane 

z powiadamianiem o wypadkach przy pracy 
11 21 

Usunięto błędy w dokumentowaniu oceny ryzyka 

zawodowego 
8 19 

Zlikwidowano nieprawidłowości związane 

z niewystępowaniem pracodawcy do inspektora 

pracy o wyrażenie zgody na uruchomienie 

maszyn i urządzeń technicznych po wypadku 

6 55 

 

Wnioski 

 

Podobnie jak w roku ubiegłym analiza dokumentacji powypadkowych wykazała, że najmniej 

błędów przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków popełniają zespoły składające się ze 

społecznych inspektorów pracy i pracowników zakładowych służb bhp. Jest to z pewnością wynik 

licznych szkoleń prowadzonych od trzech lat dla społecznych inspektorów pracy, w ramach powołanej 

przez Okręgowego Inspektora Pracy Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy 

oraz szkoleń dedykowanych dla zakładowych służb bhp. 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. Inspektorzy pracy najwięcej błędów stwierdzają w ustalonych 

przyczynach wypadku oraz w określonych wnioskach i środkach profilaktycznych. Tylko te dwa 

zagadnienia stanowią blisko 60% wszystkich nieprawidłowości związanych z tematem. Zatem zasadne 

jest kontynuowanie w bieżącym roku, o ile to możliwe, w jeszcze większej ilości warsztatów 

przeznaczonych dla członków zespołów powypadkowych i właścicieli zakładów, w których miała 

miejsce duża liczba wypadków, lub wypadki były powtarzalne. Podczas warsztatów na konkretnych 

przykładach ustalane są okoliczności i przyczyny wypadku, proponowane adekwatne wnioski i środki 

profilaktyczne oraz analizowana jest poprawność sporządzonej oceny ryzyka zawodowego. 
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Szkoleniami objęci powinni być także właściciele małych firm, gdyż poziom ich wiedzy 

dotyczącej nie tylko postępowania powypadkowego, ale i ogółu spraw związanych z bezpieczeństwem 

i higieną pracy jest bardzo niski. 

 

3. Działania prewencyjne w obszarze wypadków przy pracy 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził 

działalność prewencyjno-promocyjną poprzez organizowanie, samodzielnie lub przy współudziale 

innych organów nadzoru nad warunkami pracy, spotkań i konferencji (m.in. z Urzędem Dozoru 

Technicznego, Kujawsko–Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, Kujawsko-

Pomorską Izbą Budowlaną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz organizacjami związków 

zawodowych i społecznymi inspektorami pracy), a także spotkań z pracodawcami i służbami bhp na 

temat wypadków przy pracy oraz bezpiecznej organizacji pracy i stanowisk pracy.  

 

Szkolenia społecznych inspektorów pracy 

 

W ramach kampanii „Bezpieczeństwo zależy od Ciebie” kontynuowano projekt pod nazwą 

Kujawsko–Pomorska Akademia Społecznego Inspektora Pracy, zainicjonowany w 2014 r.. Od tego 

czasu odbyły się 22 spotkania, w których uczestniczyły 742 osoby. Głównym celem tego programu jest 

podnoszenie kwalifikacji społecznych inspektorów pracy. Przez cały 2016 r. zorganizowano 14 

szkoleń, podczas których przeszkolono 453 osoby. W trakcie spotkań omawiano m.in. problematykę 

roli społecznych inspektorów pracy w postępowaniu powypadkowym oraz oceny ryzyka zawodowego 

jako elementu prewencji wypadkowej. Przykładowo, w marcu i kwietniu w Okręgowym Inspektoracie 

Pracy w Bydgoszczy zorganizowano szkolenie dokształcające dla społecznych inspektorów pracy  

– osób biorących bezpośredni udział w propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród pracowników na 

stanowiskach pracy i kształtowaniu dobrych praktyk w swoich przedsiębiorstwach. Udział w szkoleniu 

wzięło łącznie 45 osób. W październiku na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się 

szkolenie dla 44 społecznych inspektorów pracy placówek oświatowych. W listopadzie 

przeprowadzono szkolenie zorganizowane dla społecznych inspektorów pracy - 47 członków 

Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników w Bydgoszczy. W grudniu w siedzibie Zakładów 

Tłuszczowych S.A. w Kruszwicy przeprowadzono szkolenie dla społecznych inspektorów pracy tego 

zakładu. Poruszano w nim m.in. sprawy wypadków przy pracy w zakładach branży spożywczej.  

 

Szkolenia pracowników służby bhp 

 

W ramach realizacji kampanii prewencyjno–kontrolnej dotyczącej ograniczenia zagrożeń 

zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna zorganizowano 

4 szkolenia, w których wzięło udział 85 osób reprezentujących 73 pracodawców. W szkoleniach wzięli 

udział także pracownicy służb bhp z tych podmiotów. Podczas spotkań omówiono m.in. wymagania 

prawne w zakresie obróbki drewna oraz procesów pracy z nimi związanych. Wskazano również na 

szczególną rolę oceny ryzyka zawodowego zarówno w projektowaniu stanowisk pracy, jak 

i stosowaniu środków profilaktycznych redukujących ryzyko w aspekcie zagrożeń aktywizujących 

wypadki przy pracy. 

Kontynuowano szkolenia dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy zrzeszonych 

w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Oddziałach 

w Bydgoszczy i Toruniu. Omawiano na nich m.in. rolę pracowników służby bhp w postępowaniu 

wypadkowym oraz praktyczne aspekty przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego jako procesu 

prowadzącego do ograniczenia ilości wypadków. Łącznie w przeprowadzonych szkoleniach wzięły 

udział 93 osoby.  
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Konferencje 

 

W dniu 13 kwietnia 2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyła 

się XVIII Konferencja Naukowa „Ochrona zdrowia pracujących”. Współorganizatorami konferencji byli 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Oddział Kujawsko–Pomorski Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Bydgoszczy. 

W spotkaniu udział wzięli eksperci reprezentujący różne instytucje dbające o zdrowie i prawa osób 

pracujących. Zebranym przedstawiona została problematyka epidemiologii chorób zawodowych 

w województwie kujawsko–pomorskim. Wskazano, że wiodące miejsce wśród chorób zawodowych 

zajmują schorzenia pochodzenia zakaźnego, w tym borelioza. Wskazano na trudności 

w rozpoznawaniu i orzekaniu właśnie tej choroby. W trakcie konferencji przedstawiciel inspekcji pracy 

przedstawił referat dotyczący zagrożeń wypadkowych występujących przy obsłudze maszyn do 

obróbki drewna.  

W dniu 20 września 2016 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Okręgowy 

Inspektorat Pracy zorganizował konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. W wydarzeniu 

tym udział wzięło ponad 80 osób, w tym m.in. 19 pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne i chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne, 10 przedstawicieli stowarzyszeń 

reprezentujących osoby niepełnosprawne, 20 studentów, 16 pracowników oraz 10 nauczycieli 

akademickich. Program konferencji obejmował 10 prelekcji, w tym m.in. w zakresie dobrych praktyk 

dotyczących organizowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w celu ograniczania 

zagrożeń zawodowych i wypadkowych oraz podejmowania inicjatyw mających na celu zainspirowanie 

pracodawców oraz pracowników do zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

i podnoszenia kultury technicznej i organizacyjnej. 

 

Budownictwo 

 

Przez cały rok przeprowadzono ogółem 10 szkoleń dla 286 pracodawców, pracowników 

dozoru oraz służb bezpieczeństwa i higieny pracy realizujących prace budowlane na terenie 

województwa kujawsko–pomorskiego. Działania Inspekcji Pracy nakierowane były na zwiększenie 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie. W lutym i marcu w siedzibie OIP w Bydgoszczy odbyło się 

szkolenie dla kierowników budów, robót, majstrów i brygadzistów. Głównym celem przedsięwzięcia 

było omówienie obowiązków osób kierujących pracami na budowie oraz odpowiedzialności, jaka 

spoczywa na nich w związku z pełnionymi funkcjami. Uczestnicy szkolenia mieli też okazję 

prześledzenia studiów przypadku obrazujących realne wypadki przy pracy na budowach.  

Dnia 18 marca 2016 r. w siedzibie LafargeHolcim w Piechcinie odbyło się wyjazdowe szkolenie 

dla osób kierujących pracującymi na budowach, w którym udział wzięło 31 osób, w tym także 

podwykonawcy. W ramach organizowanego Tygodnia Bezpieczeństwa, 29 kwietnia 2016 r. 

przedstawiciele OIP w Bydgoszczy przeprowadzili szkolenie dla pracowników budowy elektrociepłowni 

EDF w Toruniu. Podczas prelekcji przedstawiono główne niebezpieczeństwa występujące na budowie 

oraz zagadnienia dotyczące dobrych praktyk bhp na placu budowy. Szkolenie to zakończone zostało 

konkursem wiedzy o bhp na budowie. W październiku i listopadzie inspektorzy pracy przeprowadzili 

4 szkolenia w Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu. Beneficjentami były osoby sprawujące 

kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach budowlanych z regionu. Głównym celem szkolenia było 

zwiększenie świadomości skutków zagrożeń wypadkowych w budownictwie, zwłaszcza związanych 

z pracą na wysokości.  

W ramach spotkań grupy roboczej Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie opracowano założenia wspólnej polityki bhp w zakresie wykonywania prac na 

wysokości. Efektem tych posiedzeń były zalecenia i rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia 

Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, Protokołu Zabezpieczenia Prac Szczególnie 

Niebezpiecznych oraz wymogów z zakresu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Podczas 

spotkania w dniu 12 grudnia 2016 r. wypracowano wspólną platformę wymiany informacji dotyczącej 

okoliczności i przyczyn zarejestrowanych wypadków, które miały miejsce u sygnatariuszy. 
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Zarządzanie bezpieczeństwem 

 

W ramach programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” odbyły 

się 2 szkolenia dla 38 pracodawców. Dotyczyły one zagadnień zarządzania bezpieczeństwem pracy 

w tych zakładach, w których odnotowano w poprzednich latach wypadki przy pracy śmiertelne i ciężkie 

lub też, wystąpiła powtarzalność wypadków przy pracy. Doboru zakładów dokonano na podstawie bazy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie było doskonałą okazją 

do wymiany doświadczeń oraz omówienia praktycznych aspektów 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 omówiono problematykę szczególnego traktowania 

pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku z uwagi na zwiększoną ilość 

wypadków przy pracy w tej grupie pracowników 

W 2016 r. odbyło się pięć warsztatów wypadkowych, w trakcie których dokonywano analizy 

wypadków przy pracy. Uczestnicy warsztatów na konkretnych przykładach ustalali okoliczności 

i przyczyny wypadku, proponowali adekwatne wnioski w przedmiocie środków profilaktycznych, 

analizowali poprawność sporządzonej oceny ryzyka zawodowego dla właścicieli zakładów, w których 

w 2016 r. zarejestrowano wypadki śmiertelne, ciężkie lub zbiorowe. W warsztatach wzięło udział 

łącznie 130 osób – członków zespołów powypadkowych. Uczestników szkoleń dzielono na grupy 

w zależności od charakteru prowadzonej działalności i występujących zagrożeń. Głównym celem 

warsztatów było inspirowanie do zmian postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy poprzez 

popularyzowanie bezpiecznych zachowań, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za 

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniu przeprowadzonym w dniu 

25 maja 2016 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu słuchaczom 

przedstawiono podstawowy cel dochodzenia powypadkowego, jakim jest ustalenie prawa 

poszkodowanego do świadczeń oraz wskazanie środków prewencyjnych. 

 

Targi i wystawy 

 

W roku sprawozdawczym przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

uczestniczyli w 20 w targach i wystawach organizowanych na terenie województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Łączna liczba odbiorców, którzy skorzystali z porad i konsultacji wyniosła ponad 900. 

Były to targi pracy, rolne, branży budowlanej. (np. Targi Budowlane „GRYF – BUD” w Bydgoszczy, 

Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD – KAN, Targi Pracy, 

Targi Rolne), gdzie na zorganizowanym stoisku udzielane były porady w zakresie bhp oraz 

przekazywano zainteresowanym wydawnictwa promocyjne. W ramach przekazywanych informacji były 

też takie, które dotyczyły problematyki wypadkowej. 
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IV. 

WYNIKI KONTROLI 

PRZEPROWADZANYCH W RAMACH 

REALIZACJI ZADAŃ 

DŁUGOFALOWYCH
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1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 

 

W ramach realizacji tematu, w 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 70 kontroli u 67 pracodawców branży budowlanej. Łącznie badaniem objęto 231 umów 

cywilnoprawnych, w tym: 

• 174 umowy zlecenia, z czego 45 umów zawarto z własnymi pracownikami, 3 umowy z pracownikami 

podmiotu powiązanego (kapitałowo/ osobowo) i 126 umów w pozostałych przypadkach, 

• 54 umowy o dzieło, z czego 20 umów zawarto z własnymi pracownikami, a 34 umowy dotyczyły 

pozostałych przypadków. 

 

W 25 kontrolach ujawniono nieprawidłowości obejmujące 58 umów cywilnoprawnych, z czego 45 

dotyczyło umów zlecenia, a 13 umów o dzieło.  

 

Liczba stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy 

 
W wyniku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 8 poleceń dotyczących potwierdzenia 11 

pracownikom umów o pracę w miejsce zawartych umów cywilnoprawnych. Wszystkie polecenia zostały 

wykonane. 

Skierowanych zostało 12 wystąpień obejmujących 15 wniosków, które dotyczyły potwierdzenia 40 

pracownikom umów o pracę w miejsce zawartych umów cywilnoprawnych. Stwierdzono wykonanie 

9 wystąpień obejmujących 12 wniosków, które dotyczyły 33 pracowników. 

Nałożono jeden mandat w kwocie 1 000 zł z tytułu popełnienia jednego wykroczenia. 

 

Liczba pracodawców, u których stwierdzono przypadki zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w warunkach 
właściwych dla stosunku 

pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba pracodawców 
zawierających (w ocenie 

inspektorów pracy) 
umowy cywilnoprawne w 
warunkach właściwych 

dla stosunku pracy 

18 0 8 0 0 0 0 0 

  

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w warunkach 
właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna Ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów 
cywilnoprawnych 

zawartych (w ocenie 
inspektorów pracy) 

w warunkach 
właściwych dla 
stosunku pracy 

45 0 13 0 0 0 0 0 
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Poza umowami zlecenia i umowami o dzieło nie zawierano innych umów w warunkach naruszenia 

art. 22 k.p. 

Inspektorzy pracy wytoczyli na rzecz dwóch osób dwa pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W jednym przypadku sąd potwierdził istnienie stosunku pracy. W drugim toczy się postępowanie przed 

sądem pracy – powód wykonywał pracę bez żadnej umowy i w trakcie pracy uległ wypadkowi. 

Na 15 skierowanych wniosków, które dotyczyły potwierdzenia 40 pracownikom umów o pracę 

w miejsce zawartych umów cywilnoprawnych, stwierdzono wykonanie 12 wniosków, które dotyczyły 33 

pracowników.  

Nie odnotowano przypadków wstąpienia inspektora pracy do postępowania w sprawie ustalenia 

stosunku pracy za zgodą powoda. 

W trakcie kontroli jednej z bydgoskich spółek inspektor pracy zakwestionował umowy cywilnoprawne 

zawarte z pięcioma cudzoziemcami. Cudzoziemcy wykonywali pracę na podstawie umowy zlecenia na 

budowie na stanowisku robotnika budowlanego. W toku czynności kontrolnych inspektor pracy ustalił, że 

osoby te pracują pod stałym nadzorem, zobowiązane są do osobistego realizowania umowy w miejscu 

wskazanym przez zlecającego, za wynagrodzeniem, w ustalonym czasie - w godzinach, gdy budowa jest 

czynna, nie udzielają żadnej gwarancji na wykonane prace, zadanie jest realizowane na ryzyko zlecającego. 

Inspektor pracy ustalił, że wszystkie wyżej wymienione cechy są właściwe dla stosunku pracy i skierował 

wniosek o potwierdzenia na piśmie umów o pracę. Wniosek został wykonany. 

Łącznie w wyniku działań kontrolno-nadzorczych inspektorów pracy pracodawcy potwierdzili na 

piśmie 44 pracownikom umowy o pracę w miejsce zawartych umów cywilnoprawnych.  

Na 231 zbadanych umów cywilnoprawnych w 58 przypadkach stwierdzono naruszenie prawa. 

W wyniku działań kontrolno-nadzorczych łącznie w 45 przypadkach udało się potwierdzić istnienie stosunku 

pracy. Efektywność prowadzonych kontroli, łącznie ze skutecznością skierowanych środków prawnych, 

wynosi ok. 19,5% (na 231 umów cywilnoprawnych w 45 przypadkach potwierdzono stosunek pracy). 

 

Wnioski 

 

Poszukiwanie przez pracodawców prostszych i tańszych (z punktu widzenia kosztów pracy) 

rozwiązań prawno-organizacyjnych w dalszym ciągu skłania część z nich do nadużywania 

pozapracowniczych form zatrudnienia. Sprzyjać temu będzie w dalszym ciągu dość długa droga do 

sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy, a także niedostateczna jeszcze wiedza niektórych 

pracodawców odnośnie obowiązującego stanu prawnego.  

 

2. Stosowanie outsourcingu pracowniczego 
 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy zbadano 5 przypadków stosowania 

outsourcingu. Kontrolą oraz postępowaniem wyjaśniającym objęto 10 podmiotów. Postępowanie zakończone 

protokołem kontroli przeprowadzono w 8 podmiotach. W odniesieniu do 2 podmiotów postępowanie 

zakończono notatką, uwzględniając je jako podmioty oferujące usługę outsourcingu. 

W trzech przypadkach podmiotów prowadzących działalność w zakresie ochrony mienia, obsługi 

kancelaryjnej i inwestycyjno-administracyjnej oraz usług transportowych przeprowadzono kontrole krzyżowe. 

Pracodawcy korzystającemu z usługi outsourcingu z naruszeniem art. 208 k.p. nakazano 

zapewnienie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy przy wykonywaniu 

prac w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców.  

Jeden z podmiotów oferujących usługę outsourcing naruszył przepis art. 26
1
 ust. 1 ustawy z dnia 23 

maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) w zakresie niepoinformowania na piśmie 

organizacji związkowej działającej w podmiocie korzystającym z usługi o przewidywanym terminie przejęcia 

pracowników, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników.  

W 3 badanych przypadkach, w treści umów outsourcingu powołano art. 23
1
 k.p. Podmioty 

świadczące usługę outsourcingu w treści zawieranych porozumień i umów oświadczały, że znana jest im 

treści art. 23
1
 k.p. oraz świadomość skutków wynikających z tego przepisu.  

W przypadku 3 podmiotów przejmujących zadania i pracowników, które zastosowały przepisy  

art. 23
1 

k.p., przejęcie pracowników przez podmiot oferujący usługę outsourcingu nastąpiło zgodnie 
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z przepisem. W podmiotach, gdzie nie działały organizacje związkowe, poinformowano pracowników 

w wymaganym terminie o przejęciu części zakładu przez innego pracodawcę.  

Wszystkie kontrolowane podmioty zgłosiły przejętych pracowników do ubezpieczenia społecznego, 

przejęte osoby zatrudniane są na podstawie umowy o pracę, kierownictwo i nadzór nad pracownikami, 

ewidencję czasu pracy, realizację urlopów i zwolnień, akta osobowe, wynagrodzenia pracowników, składki na 

ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy wykonuje podmiot oferujący usługę outsourcingu. 

W badanych przypadkach usługa outsourcingu realizowana jest lub była przez osoby będące 

uprzednio pracownikami pracodawcy korzystającymi z usługi.  

W 2 przypadkach umowy nie przewidywały zastosowania art. 23
1
 k.p., zamiast tego rozwiązywano 

z pracownikami stosunki pracy. 

 

Wnioski 

 

Ustalenia kontrolne prowadzą do wniosku, że wyprowadzając część swoich zadań lub pracowników 

poza firmę niektórzy pracodawcy zamierzają uchylić się np. od wypłacania pracownikom odpraw związanych 

z redukcją etatów czy reorganizacją przedsiębiorstwa.  

W polskim prawie nie zdefiniowano pojęcia outsourcingu. Mechanizm wykorzystany w omawianych 

przypadkach jest jednym z przykładów obchodzenia prawa i wykorzystania jego przepisów do celów, do 

którego nie zostały stworzone.  

W działalności kontrolnej prowadzonej w 2016 r. w podmiotach leczniczych daje się zauważyć 

tendencję przekazywania zadań w zakresie opieki lekarskiej lub pielęgniarskiej innym podmiotom. Zakład 

korzystający z usługi nie zatrudnia lekarzy czy pielęgniarek, natomiast podpisuje umowy o świadczenie opieki 

medycznej z innym podmiotem, który zatrudnia lekarzy lub pielęgniarki na podstawie umów zlecenia lub 

prowadzonej działalności gospodarczej. W takich przypadkach ponosi jedynie koszty zawartej pomiędzy 

podmiotami umowy o świadczenie usług.  

W przyszłości w kontrolach z zakresu nielegalnego outsourcingu pracowniczego należy 

w szczególności uwzględnić problem powierzania wykonywania usługi poprzez inne podmioty zatrudniające 

osoby w ramach umów cywilnoprawnych. 

 

3. Wzmożony nadzór 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do trzyletniego, wzmożonego nadzoru realizowanego 

w latach 2016 – 2018 wytypowane zostały 3 zakłady pracy zajmujące się przetwórstwem drewna i produkcją 

mebli. W pierwszym roku programu w każdym z tych zakładów przeprowadzone zostały po 2 kontrole. 

Z celem programu zapoznano pracodawców, osoby kierujące pracą pracowników oraz osoby realizujące 

zadania służby bhp. Inspektorzy pracy wyjaśnili, jakie obowiązki spoczywają na powyższych osobach oraz 

oraz jakie przysługują im uprawnienia w związku z pełnionymi przez nie funkcjami. Zwrócono uwagę na 

konieczność mobilizowania pracowników do czynnego udziału w procesie oceniania ryzyka zawodowego, 

jakie występuje na stanowiskach pracy.  

 

Kontrole 

 

Podczas kontroli inspektorzy pracy dokonali analizy zaistniałych w zakładach pracy wypadków przy 

pracy oraz przypadków zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi 

i niebezpiecznymi dla zdrowia. Nie stwierdzono chorób zawodowych. Po dokonaniu analizy dokumentacji 

powypadkowych, wyników badań środowiska pracy oraz sprawozdań Z-10 o warunkach pracy, kontrole 

ukierunkowane zostały na zastosowanie adekwatnych środków zapobiegawczych, jak i podjęcie działań 

mających na celu zmniejszenie występującego ryzyka zawodowego na najbardziej niebezpiecznych 

stanowiskach pracy.  

Inspektorzy pracy przeprowadzając kontrole stwierdzili, że w ocenach ryzyka nie uwzględnia się 

wszystkich zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do zaistnienia wypadków. Nie identyfikuje się również 

wszystkich czynników niebezpiecznych, które występują na stanowiskach pracy. Stwierdzono, że brak jest 

wzajemnej korelacji pomiędzy wnioskami profilaktycznymi zawieranymi w protokołach powypadkowych, 
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a oceną ryzyka. Pomimo tego, że w tworzeniu protokołów powypadkowych oraz dokumentowaniu oceny 

ryzyka współuczestniczy służba bhp, to można odnieść wrażenie, że każdy z tych dokumentów „żyje 

własnym życiem”. Zawarcie wniosków w protokołach powypadkowych nie powoduje natychmiastowej 

aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. 

W kontrolowanych zakładach ujawniono jeden przypadek dopuszczenia do pracy pracownika bez 

szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono również dopuszczanie do 

pracy pracowników bez poddania ich profilaktycznym badaniom lekarskim wstępnym i okresowym oraz brak 

przestrzegania terminów kolejnych badań profilaktycznych. W jednym zakładzie obsługa kotła o mocy 500 

kW została powierzona przez pracodawcę pracownikowi, który nie posiadał wymaganych przepisami prawa 

uprawnień kwalifikacyjnych. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że kocioł, jako urządzenie energetyczne, był 

wykorzystywany do potrzeb całego zakładu do celów technologicznych – ogrzewania suszarni drewna oraz 

ogrzewania pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

W zakresie funkcjonowania służby bhp w jednym zakładzie stwierdzono, że służba zaprzestała 

sporządzania analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostatnia analiza była przeprowadzona w 2014 r. 

W tym samym zakładzie pracodawca nie powołał komisji bezpieczeństwa i higieny pracy pomimo 

zatrudniania powyżej 250 pracowników. W kontrolowanych zakładach nie funkcjonują związki zawodowe 

i społeczna inspekcja pracy. W jednym przypadku ustalono, że pracodawca, pomimo prawnego obowiązku, 

nie przeprowadził ponownych pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.  

Pracodawcy wyposażają pracowników w środki ochrony indywidualnej spełniające wymagania 

systemu oceny zgodności, a pracownicy środki te stosują. Problemem jest jednak prowadzenie właściwych 

kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 

Analizując stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy ustalono, że pomimo występowania miejsc 

niebezpiecznych pracodawcy nie oznakowują ich w sposób właściwy. Stan techniczny nawierzchni 

w eksploatowanym obiekcie pracy był przyczyną zaistnienia wypadku u jednego z pracodawców. 

Pracodawca ten nie podjął jednak działań, aby zapewnić w tym miejscu równą powierzchnię. Dopiero 

interwencja inspektora pracy zainicjowała rozpoczęcie odpowiednich działań w tym zakresie. Ten sam 

pracodawca nie zapewnił właściwej wentylacji hali produkcyjnej mimo, że posiadał wiedzę w tym zakresie co 

najmniej od 2015 r. Nie przeprowadził również pomiarów oświetlenia elektrycznego w celu ustalenia ,czy jest 

ono zgodne z Polskimi Normami.  

Analizując treść obowiązujących instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach 

technologicznych ustalono, że pracodawcy nie zamieszczają w nich informacji o sytuacjach niebezpiecznych, 

które mogą się ujawnić w czasie pracy i być przyczyną wypadku. W konsekwencji nie wskazują bezpiecznych 

metod wykonywania pracy. Istnieje również problem z właściwą interpretacją zapisów zawartych w kartach 

charakterystyki substancji niebezpiecznych i przełożenia tych informacji na działania, jakie musi zapewnić 

pracodawca. Podobne nieprawidłowości można zaobserwować w zakresie sporządzania instrukcji 

dotyczących obsługi maszyn i urządzeń technicznych. 

Na 22 skontrolowane maszyny tylko do jednej wniesiono zastrzeżenia co do jej stanu technicznego. 

Ten stosunkowo niewielki odsetek najprawdopodobniej ma związek ze stopniową wymianą parku 

maszynowego i zastępowaniem starych maszyn nowymi, które spełniają wymagania systemu oceny 

zgodności.  

Brak przeprowadzenia pomiarów ochronnych użytkowanych urządzeń i instalacji elektrycznych 

stwierdzono u jednego przedsiębiorcy, ale dotyczyło to aż 13 z ogółem 14 eksploatowanych przez niego 

obiektów budowlanych. W jednym zakładzie ustalono, że oznakowania dróg transportowych wymagają 

odnowienia, natomiast w drugim stwierdzono zastawianie ciągów komunikacyjnych, przez co utrudniono 

bezpieczne dojścia do stanowisk pracy. W tych samych zakładach stwierdzono przypadki niewłaściwego 

składowania odpadów oraz materiałów przeznaczonych do obróbki. 

 

Przyczyny naruszeń przepisów bhp – według pracodawców oraz inspektorów pracy 

 

Pracodawcy nie udzielili informacji, co według nich jest powodem zaistnienia stwierdzonych naruszeń 

przepisów bhp. Zdaniem inspektorów pracy, największym problemem jest stworzenie spójnej polityki 

bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy. Nie traktuje się oceny ryzyka zawodowego, jako dokumentu 

podlegającego ustawicznemu analizowaniu, który ma wspomagać pracodawcę w zarządzaniu 

bezpieczeństwem pracy. Często ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem stworzonym jakiś czas temu, 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

57 | S t r o n a  

 

który nie jest aktualizowany, albo aktualizuje się go z opóźnieniem, najczęściej dopiero po interwencji 

inspektora pracy. Analizując też i inne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości można wysnuć hipotezę, że 

pracodawcy nie w pełni wykorzystują uprawnienia i zakres działań służby bhp. Często traktuje się służbę bhp 

jako „koszt” w ramach prowadzonej działalności, który należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Często 

powierza się osobom realizującym zadania służby bhp również dodatkowe zadania. To z kolei przekłada się 

na ograniczanie nakładów na utrzymanie maszyn i obiektów na poziomie zapewniającym bezpieczną pracę, 

przeprowadzanie odpowiednich badań i pomiarów czy tworzenia odpowiednich procedur lub instrukcji. 

 

Działania prewencyjne 

 

Do pracodawców nie kierowano pism o charakterze informacyjnym. Nie organizowano również narad 

instruktażowo-szkoleniowych w kontrolowanych zakładach, niemniej inspektorzy pracy, w toku kontroli na 

bieżąco informowali pracodawców, osoby kierujące pracą pracowników oraz osoby realizujące zadania 

służby bhp o celu „wzmożonego nadzoru”.  

W ramach działań promocyjno-informacyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w 

Bydgoszczy w 2016 r. jeden z pracodawców uczestniczył w programie prewencyjnym w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem – prewencja wypadkowa. Niestety zakład nie ukończył programu z wynikiem pozytywnym. 

W wyniku jednej z kontroli stwierdzono naruszenie przez pracodawcę przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, co skutkowało nałożeniem na osobę winną mandatu karnego. Nie 

stwierdzono natomiast sytuacji, które skutkowałyby złożeniem wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe względem któregokolwiek z pracodawców – płatników 

składek. 

 

Podsumowanie 

 

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach można stwierdzić, że 

jest on zróżnicowany. Są obszary, w których poziom bezpieczeństwa pracy jest na zadawalającym poziomie, 

jednak dominują obszary, które wymagają szczególnej uwagi i zaangażowania. Niewątpliwie szczegółowe 

kontrole przeprowadzane przez organy PIP pozwalają w sposób niezależny wskazać pracodawcom obszary, 

w których musi zaistnieć poprawa oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Za słuszną należy uznać 

przyjętą formę polegającą na cyklicznych kontrolach realizowanych przez inspektorów pracy, ponieważ 

wpływa to mobilizująco na pracodawców i zmusza do bieżącego usuwania stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

Rekontrole 

 

W ramach rekontroli prowadzonych w 2016 r. inspektorzy pracy zwrócili uwagę na sposób ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W każdym zakładzie ustalili, że o ile pracodawcy nie mają 

kłopotów z prawidłowym opisaniem okoliczności zdarzeń wypadkowych, o tyle przy ustalaniu faktycznych 

przyczyn pojawiają się już problemy. Należy stwierdzić, że jest to niepokojące zjawisko, ponieważ przy braku 

ustalenia wszystkich przyczyn wypadków lub nieprawidłowym ich ustaleniu, nie wskazuje się w sposób 

właściwy środków profilaktycznych. Zdarzają się przypadki, że proponowane środki profilaktyczne dotyczą 

osób, które z racji zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji z pewnymi zagrożeniami nigdy nie będą 

miały styczności. Dzieje się tak, gdy zespół powypadkowy proponuje np. aby poddać szkoleniu wszystkich 

pracowników zakładu w sytuacji, gdy wypadek dotyczył kucharki, która oparzyła palec podczas czyszczenia 

kuchenki. 

W każdym analizowanym przypadku służba bhp uczestniczyła w tworzeniu dokumentacji 

powypadkowej. Chociaż służba ta również współuczestniczy w opracowaniu i dokumentowaniu oceny ryzyka 

zawodowego, to nie aktualizuje tej oceny niezwłocznie po zakończeniu postępowania powypadkowego 

o nowe przyczyny zagrożeń, jak i nowe środki profilaktyczne. W większości przypadków pracodawcy 

prowadzą systematyczną analizę wypadków przy pracy. 
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Liczba pracujących 

 

Liczba pracujących na koniec 2016 r. w kontrolowanych zakładach wyniosła ogółem 2 131 osób, w tym 

w grupie: 

 kobiet poniżej 55 roku życia – 964 pracownice, 

 kobiet powyżej 55 roku życia – 82 pracownice, 

 mężczyzn powyżej 60 roku życia – 21 pracowników, 

 młodocianych – 73 pracowników. 

 

Informacja o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych w 2016 r.  

 

W 2016 r. do dnia rozpoczęcia rekontroli w zakładach odnotowano ogółem 93 lekkie wypadki przy 

pracy. Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tego tytułu wyniosła 971. Zaistniały 2 wypadki lekkie, którym 

ulegały pracownice w grupie powyżej 55 roku życia. Wypadkom nie ulegli pracownicy w wieku powyżej 60 

roku życia. Nie stwierdzono występowania chorób zawodowych. 

 

Efekty wzmożonego nadzoru 

 

 Nie stwierdzono likwidacji stanowisk pracy, oddziałów lub wydziałów na których występowały 

określone rodzaje zagrożeń. 

 Ograniczenie zagrożeń wypadkowych w wyniku prac modernizacyjnych i remontów, zastosowania 

rozwiązań organizacyjnych oraz programów poprawy warunków pracy stwierdzono w jednym 

zakładzie pracy. 

W wyniku wcześniejszej kontroli ustalono, że w zakładzie pracy opracowano i wdrożono program 

działań organizacyjno-technicznych w celu ograniczenia narażenia pracowników na hałas. Oględziny 

przeprowadzone w dniu 15 czerwca 2016 r. wykazały, że w halach produkcyjnych umieszczono znaki 

nakazujące stosowanie ochronników słuchu. Pracownikom wydawane są ochronniki słuchu 

– w dwóch miejscach na terenie zakładu pracy zlokalizowane są automaty wydające wymagane 

środki ochrony indywidualnej. Pracownicy przy pomocy imiennych kart elektronicznych pobierają 

z ww. urządzeń wymagane wyposażenie. W dniu oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości 

dotyczących stosowania ochronników słuchu przez pracowników. Ustalono również, że po 

przeprowadzeniu badań stężenia czynników chemicznych, w jednym zakładzie pracy dokonano 

częściowej modernizacji działów linii produkcyjnych i tapicerni poprzez wymianę części kabin 

klejowych. 

 W wyniku kontroli przeprowadzonych do końca czerwca 2016 r. nie kierowano do ZUS wniosków 

o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

 Brak było przesłanek do przygotowania wniosku do Okręgowego Inspektora Pracy o wydanie nakazu 

zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli w każdym z zakładów osiągnięto poprawę warunków pracy. 

Najprawdopodobniej bezpośredni wpływ na to miał fakt poinformowania pracodawców o tym, że ich 

zakłady zostały objęte wzmożonym nadzorem ze strony PIP, a co za tym idzie, że zaistnieją kolejne 

nieuchronne kontrole. Na mobilizację pracodawców miał wpływ również szeroki zakres kontroli 

obejmujący wiele aspektów prowadzonej działalności i konieczności zapewnienie wielu aspektów 

odnoszących się do bezpieczeństwa pracy. 

 

Podsumowanie 

 

Analizując zagadnienia objęte rekontrolą należy zauważyć, że w zależności od pracodawcy, 

w większym lub mniejszym stopniu istnieją problemy z prawidłowym tworzeniem dokumentacji powypadkowej 

oraz z dokumentowaniem oceny ryzyka zawodowego. Wydaje się, że jedynym sposobem na poprawę tego 

stanu jest utrzymanie okresowych kontroli u pracodawców i ustawiczne wskazywanie przez inspektorów 

pracy rozwiązań, które przyczynią się do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz przyczynią się do 

zaistnienia spójnej polityki bezpieczeństwa w tych w zakładach. 
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4. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrażanie 
elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, 
w których wystąpiły wypadki przy pracy 

 

W 2016 r. przeprowadzono 55 kontroli w zakładach różnej wielkości, których celem było sprawdzenie 

przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 

podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko w aspekcie zaistniałych w zakładzie 

wypadków przy pracy.  

 

W ramach realizacji tematu zakłady podzielono na trzy grupy: 

 25 zakładów , które w 2014 r. były kontrolowane po raz pierwszy (T 104 A), 

 15 zakładów o wysokiej częstości wypadków w trzech minionych latach (T 104 B),  

 15 zakładów, które odmówiły udziału w programie prewencyjnym (T 104 C). 

 

Doboru zakładów do kontroli dokonano głównie ze względu na wysoką częstotliwość wypadków 

i wcześniej podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy działania kontrolne i prewencyjne w tym 

zakresie. W ramach realizacji tematu 104 A skontrolowano 25 zakładów, które w roku 2014 były 

kontrolowane po raz pierwszy w tym zakresie w ramach tematu 104 B. Do kontroli w temacie 104 B wybrano 

15 zakładów o wysokiej częstości wypadków w trzech minionych latach, a do kontroli w temacie 104C 

wytypowano 15 zakładów, które odmówiły lub odstąpiły od udziału w programie prewencyjnym 104 P w 2015 

roku. 

 

Podstawowe informacje o zakładach skontrolowanych 

Temat Dane 104A 104B 104C 

Liczba skontrolowanych 25 15 15 

Zatrudnienie ogółem 881 1496 919 

Wielkość wg zatrudnienia:    

 małe < 9 1  1 

 średnie 10 - 49 21 9 10 

 duże 50 - 249 3 4 4 

 wielkie > 250 0 2 0 

Podział wg branż:    

 rolnictwo  1  

 przemysł 10 10 10 

 gosp. komunalna  1 1 

 budownictwo 7 1 2 

 handel 2 2 1 

 usługi 6   

Liczba wypadków średnio w roku 
22  

(w 2014 r. było 54) 
36 42 

Wskaźnik częstości wypadków 
25  

(w 2014 r. było 58) 
24 46 

 

We wszystkich zakładach zagadnienia objęte kontrolą, w swej głównej części, były identyczne 

i składały się z oceny dokumentacji powypadkowych i ocen ryzyka zawodowego oraz spójności działań 

profilaktycznych. Kontroli podlegała również aktualność profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń 

w zakresie bhp poszkodowanych pracowników.  

W toku kontroli zrealizowanych w temacie 104 A inspektorzy dodatkowo zwracali szczególną uwagę 

na ocenę realizacji działań profilaktycznych podejmowanych dla wyeliminowania zagrożeń, których 

aktywizacja doprowadziła do powtarzalnych wypadków przy pracy. Dokonana została także ocena realizacji 
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środków prawnych zastosowanych przez inspektorów pracy, w wyniku kontroli przeprowadzonych 

w 2014 r.oraz ich wpływu na skuteczność ograniczenia ryzyka zaistnienia podobnych 

wypadków w przyszłości.  

 

Podczas prowadzonych kontroli w szczególności zwracano uwagę na: 

 prawidłowość określanych i wdrażanych środków profilaktycznych w następstwie wypadków 

analizowanych w poprzednich kontrolach i zaistniałych w okresie późniejszym, 

 dokumentacje powypadkowe i oceny ryzyka zawodowego, w szczególności na identyfikację zagrożeń 

w relacji z przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy oraz działań profilaktycznych 

podejmowanych w następstwie postępowań powypadkowych i w 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.  

 

W 25 zakładach poddanych rekontroli pracowało ogółem 881 osób, w tym 850 na podstawie umów 

o pracę. Ustalenia przeprowadzonych rekontroli wykazały, że wykonano wszystkie 82 decyzje nakazowe 

wydane po uprzednich kontrolach, a spośród 104 wniosków zawartych w skierowanych wystąpieniach nie 

wykonano 12.  

W toku kontroli stwierdzono, że w 18, spośród 25 podmiotów, ponownie zaistniały 44 wypadki przy 

pracy, z czego u 17 pracodawców 22 wypadki nastąpiły w podobnych okolicznościach lub przy takich samych 

pracach/ czynnościach, co wypadki analizowane podczas poprzedniej kontroli.  

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli wydano w 10 zakładach 27 

decyzji nakazowych i skierowano do 17 pracodawców 51 wniosków wystąpień. Decyzji wstrzymujących oraz 

z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 k.p.a. nie wydano.  

Zagadnienia składające się na działania profilaktyczne wydane w następstwie zaistniałych wypadków 

pracodawcy zrealizowali poprawnie, a nieprawidłowości stwierdzono w kilku zakładach poddanych rekontroli.  

W 4 zakładach nie wdrożono na stanowiskach pracy środków zmniejszających ryzyko, 

a wynikających z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków, co stanowi 14% ocenianych 

stanowisk pracy. Dotyczyło to wypadków zaistniałych w okresie po uprzednich kontrolach. Prawidłowość 

ustalonych środków profilaktycznych, po wypadkach analizowanych podczas kontroli w 2014 r., w odniesieniu 

do wykazanych w bieżącej kontroli wypadków powtarzalnych, oceniono negatywnie w 2 zakładach, co 

dotyczyło 2 dokumentacji z 24 ocenianych.  

Tego samego rodzaju działania podejmowane po wypadkach zaistniałych w okresie po uprzednich 

kontrolach stwierdzano nieco częściej, bo w 3 zakładach, ale dotyczyły 17% zbadanych dokumentacji. 

Korzystniejszych ustaleń dokonano w zakresie wdrażania środków profilaktycznych po wypadkach 

powtarzalnych z okresu po uprzedniej kontroli. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Powyższe ustalenia rekontroli wykazały znaczącą poprawę realizacji przepisów prawa składających 

się na realizowaną profilaktykę wypadkową. Znajduje to potwierdzenie w liczbie wydanych środków 

prawnych, a także w mniejszej liczbie zaistniałych wypadków przy pracy.  

W 18 zakładach zaistniały w okresie dwóch lat 44 wypadki, bez wypadków ciężkich, śmiertelnych 

i zbiorowych. W tej grupie skontrolowanych pracodawców, średnio o połowę uległa zmniejszeniu liczba 

wypadków w roku kalendarzowym i wskaźnik częstości wypadków. Niepokoją jednak 22 wypadki 

powtarzalne, które odnotowano w 17 zakładach.  

Zatem pod względem ilościowym ocena realizacji środków prawnych skierowanych po uprzednio 

przeprowadzonych kontrolach jest pozytywna i można wnioskować, że istotnie wpłynęła na ograniczenie 

ryzyka wypadkowego i w konsekwencji zmniejszenie liczby zaistniałych wypadków. Jakościowa ocena 

realizacji ww. środków prawnych jest wątpliwa ze względu na wypadki powtarzalne, które zaistniały w 2/3 

skontrolowanych zakładów.  

Zasadnicze zagadnienia składające się na postępowania 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 

faktycznych okoliczności i wszystkich przyczyn badanych wypadków oraz określania adekwatnych wniosków 

i środków profilaktycznych.  
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Głównym mankamentem sporządzanych dokumentacji powypadkowych jest ustalanie nie wszystkich 

przyczyn, pomijanie zwłaszcza przyczyn technicznych i organizacyjnych, eksponowanie przyczyn ludzkich 

takich, jak niezachowanie szczególnej ostrożności i zaskoczenie. Jest to efektem nierzetelnego badania 

okoliczności wypadków, co skutkuje określaniem nieadekwatnych do przyczyn środków i wniosków 

profilaktycznych. Inspektorzy stwierdzali, że w protokołach powypadkowych mianem przyczyn wypadków 

określano wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego.  

Zdecydowanie korzystniejsze są ustalenia dotyczące wdrożenia wniosków i poleceń profilaktycznych 

określonych w postępowaniach powypadkowych. Problem z tym związany miało kilka zakładów, co dotyczyło 

blisko 12% stanowisk, na których miały miejsce wypadki, tyle jednak, że większość wniosków i poleceń 

profilaktycznych była wątpliwe ze względu na ich nieadekwatność do przyczyn wypadków.  

W porównaniu z ustaleniami poprzednich kontroli z 2014 r. w grupie zakładów rekontrolowanych 

poprawie uległo ustalanie okoliczności wypadków. Określanie wniosków profilaktycznych pozostało na 

zbliżonym, wysokim poziomie. Zaskakuje zdecydowanie większa liczba stwierdzonych uchybień dotyczących 

ustalania przyczyn wypadków przy pracy.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy nieprawidłowości związane z ustalaniem okoliczności 

wypadków, określaniem przyczyn wypadków i powypadkowych środków profilaktycznych stwierdzano w 2/3 

zakładów. Dotyczyły one ponad połowy ocenianych dokumentacji. 

Blok zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego to główne zagadnienia kontroli, bowiem 

zarządzanie ryzykiem powinno mieć decydujące znaczenie dla eliminowania lub ograniczania zagrożeń 

wypadkowych, a niektóre aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem, jak m.in. znajomość poziomu powinny 

być warunkiem bezpiecznego wykonywania pracy.  

Ustalenia kontroli wykazały liczne nieprawidłowości, dotyczące praktycznie wszystkich badanych 

zagadnień, z różną jednak częstotliwością ich występowania i różnym odsetkiem w stosunku do badanej 

próby. Nieprawidłowości dotyczące poszczególnych zagadnień, w grupie zakładów rekontrolowanych, 

stwierdzano zwykle w kilku zakładach, co stanowiło od 8 - 68% zakładów objętych kontrolą, 

a nieprawidłowości stanowiły od 11 do 76% badanej próby.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy (104 B i C) nieprawidłowości te stwierdzano 

odpowiednio w połowie skontrolowanych zakładów, a najczęstsze braki i uchybienia stanowiły ponad 50% 

ocenianych dokumentacji.  

Szczególnie niepokojące są te nieprawidłowości, których występowanie stwierdzono w co najmniej 

30% badanej próby, a z ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli wynika, że dotyczy 

najbardziej istotnych dla profilaktyki działań.  

W 6 rekontrolowanych zakładach nie dokonano identyfikacji zagrożeń, których aktywizacja 

doprowadziła do wypadku, a w zakładach kontrolowanych po raz pierwszy – w 7 ze 104B i w 5 ze 104C. 

Poziom nieprawidłowości we wszystkich grupach zakładów stanowił od 25-58% zbadanych dokumentacji.  

Uaktualnienia oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenie, którego aktywizacja 

doprowadziła do wypadku nie dokonano odpowiednio w 7 zakładach rekontrolowanych i odpowiednio w 10 

i 6 zakładach kontrolowanych po raz pierwszy, a poziom nieprawidłowości stanowił odpowiednio 32, 60 i 32% 

badanej próby. 

Nie poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (po 

zaistnieniu wypadku) w 6 rekontrolowanych zakładach oraz odpowiednio w 6 i 4 zakładach kontrolowanych 

po raz pierwszy, co stanowiło odpowiednio 32, 67 i 9 % pracowników poszkodowanych. Liczby 

charakteryzujące powyższe ustalenia dotyczące zakładów rekontrowanych są w porównaniu z ustaleniami 

z 2014 r. w przybliżeniu o połowę mniejsze.  

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 4 rekontrolowanych zakładach i stanowiły ponad 27% badanej próby, 

podobnie w zakładach skontrolowanych po raz pierwszy nieprawidłowości te stwierdzano w blisko połowie 

skontrolowanych zakładów.  

Powyższe ustalenia są niepokojące, bo ten aspekt jest kluczowym elementem działań 

ograniczających ryzyko wypadkowe, noszącym znamiona działań systemowych, a stwierdzone 

nieprawidłowości w równej mierze dotyczą zakładów rekontrolowanych.  
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Graficznie obraz ustaleń przeprowadzonych kontroli przedstawiają wykresy. Wykres poniżej 

przestawia częstość występowania nieprawidłowości liczoną jako procentowy udział zakładów, w których 

stwierdzano nieprawidłowości. 

 

Procentowy udział zakładów, w których stwierdzano nieprawidłowości. 

 

 
Częstość stwierdzanych nieprawidłowości 

 

Z danych zamieszczonych na powyższym wykresie wynika, że w większej liczbie zakładów 

stwierdzano nieprawidłowości związane z postępowaniami powypadkowymi, a rzadziej z oceną ryzyka 

zawodowego.  

Zakłady rekontrolowane w stosunku do poprzednich kontroli nieznacznie poprawiły ustalanie 

okoliczności wypadków, ale zaskakująco gorzej określały przyczyny wypadków i niemal na tym samym 

poziomie ustalały wnioski i środki profilaktyczne. Zdecydowanie w mniejszej liczbie stwierdzano 

nieprawidłowości związane z oceną ryzyka zawodowego i spójnością działań profilaktycznych. 

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy stwierdzano najczęściej nieprawidłowości dotyczące 

postępowań powypadkowych i identyfikacji zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków.  

Nieco rzadziej, bo w około 40% skontrolowanych zakładów, stwierdzano nieprawidłowości dotyczące 

aktualizacji ocen ryzyka zawodowego o zagrożenia powodujące wypadek oraz informowania pracowników 

o ryzyku zawodowym po zaistniałych wypadkach.  

Większość nieprawidłowości dotyczących zagadnień przedstawionych na wykresie wstępowała 

w ponad 30% skontrolowanych zakładów. 
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Poziom nieprawidłowości % 

 

 
 

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że w zakładach rekontrolowanych 

pogorszyła się jakość postępowań powypadkowych i identyfikacji w ocenie ryzyka zagrożeń, których 

aktywizacja doprowadziła do wypadków. Stwierdzano więcej o kilkanaście do 21% więcej uchybień i braków 

dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, a na niezmienionym niemal poziomie 34% 

występowały uchybienia dotyczące określanych wniosków profilaktycznych. W tej grupie zakładów widoczna 

jest poprawa, jakości działań związanych z oceną ryzyka zawodowego i realizacji wniosków profilaktycznych. 

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy na wyższym poziomie, bo nawet 60 - 75% 

,występowały nieprawidłowości w działaniach związanych z oceną ryzyka i działaniach profilaktycznych 

podejmowanych w następstwie oceny ryzyka zawodowego. Na nieco mniejszym poziomie 30 - 40% 

stwierdzano nieprawidłowości dotyczące postępowań powypadkowych i ustalanych w ich następstwie działań 

profilaktycznych.  

Porównanie danych przedstawionych na wykresach nie skłania do sformułowania jednoznacznej 

oceny realizacji przepisów związanych z zarzadzaniem ryzykiem zawodowym.  

Zakłady rekontrolowane o ponad połowę zmniejszyły liczbę wypadków i częstość wypadków, 

a ponadto w 7 zakładach od uprzednich kontroli nie było wypadków przy pracy. Ta niewątpliwa poprawa 

w świetle omówionych powyżej ustaleń dokonanych w toku przeprowadzonych kontroli, wyrażonych 

procentowym udziałem zakładów, w których stwierdzano nieprawidłowości oraz procentowym udziałem 

nieprawidłowych działań, jest w głównej mierze efektem dobrze wykonanych środków prawnych 

skierowanych przez inspektorów pracy po uprzednich kontrolach. Pozwoliło to na poprawę realizacji 

przepisów, w większym stopniu dotyczących działań profilaktycznych podejmowanych w następstwie 

wypadków analizowanych w uprzednich kontrolach oraz zaistniałych w okresie późniejszym, a także 

przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Natomiast w postępowaniach powypadkowych ogólnie 

poprawie uległo ustalanie okoliczności badanych wypadków. Pogorszeniu uległo niestety ustalanie przyczyn 

wypadków, a na niezmienionym niemal poziomie określano powypadkowe wnioski i polecenia powypadkowe. 
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Ta niewielka poprawa działań związanych z postępowaniami powypadkowymi, zwłaszcza gorszą 

identyfikacją przyczyn badanych wypadków, skutkowała wypadkami powtarzalnymi w 17 zakładach. 

W zakładach rekontrowanych największym problemem pozostaje ustalanie faktycznych przyczyn 

wypadków przy pracy, określanie adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych na etapie postępowań 

powypadkowych. W tych działaniach rekontrolowane zakłady odnotowały pogorszenie wyników, 

w przeciwieństwie do pozostałych działań, gdzie zakłady te uzyskały poprawę.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy w podtematach 104B i 104C procentowe wartości 

określające częstość stwierdzanych nieprawidłowości oraz skalę ich występowania wykazują nieznaczne 

zróżnicowanie. Na etapie postępowań powypadkowych, w 2/3 zakładów stwierdzano nieprawidłowości, 

a skala nieprawidłowości przekraczała 50%.  

Efekty przeprowadzonych kontroli należy postrzegać jako doraźne, wynikające z realizacji decyzji 

nakazowych eliminujących zagrożenia, często niepostrzegane przez pracodawców, oraz jako proceduralne, 

wynikające głównie z realizacji wniosków skierowanych wystąpień.  

 

Specyfika kontroli powoduje, że liczba wydanych decyzji nakazowych była niewielka, ale w wyniku ich 

realizacji dokonano m.in.: 

 w dwóch zakładach dla 21 pracowników doprowadzono do właściwego stanu technicznego elementy 

obiektów i pomieszczeń pracy, 

 sporządzono instrukcje bhp, bądź uzupełniono ich postanowienia w 7 zakładach dla 34 pracowników, 

 dokonano ocen ryzyka zawodowego w 18 zakładach dla 313 pracowników,  

 wyeliminowano uchybienia w ocenach i dokumentowaniu ryzyka zawodowego w 35 zakładach dla 

522 pracowników.  

 

W skierowanych wystąpieniach, które w zdecydowanej większości dotyczyły skorygowania stosowanych 

procedur postępowań powypadkowych i oceny ryzyka, inspektorzy pracy wnosili o: 

 wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i dokumentacji ocen ryzyka 

w 15 zakładach dla 144 pracowników, 

 ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków z uwzględnieniem wszystkich okoliczności oraz ustalanie 

przyczyn i środków profilaktycznych adekwatnych do stanu faktycznego w 37 zakładach dla 189 

pracowników,  

 wyeliminowanie uchybień dotyczących dokumentacji ocen ryzyka zawodowego (opisy stanowisk 

pracy, występujące zagrożenia oraz określenia środków profilaktycznych) - dotyczy 31 zakładów 

i 2 067 pracowników,  

 spójności stosowanych środków profilaktycznych – dotyczy 1 zakładu i 19 pracowników.  

 

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, co powinno przynieść rezultat w postaci malejącej liczb wypadków przy pracy. 

O skuteczności dokonanych korekt w sposobie kreowania i wdrażania działań ograniczających 

zagrożenia wypadkowe mogą świadczyć rezultaty osiągnięte przez grupę zakładów rekontrolowanych, 

w których średnio o połowę zmniejszono w roku liczbę wypadków, pomimo istotnych mankamentów 

w ustalaniu przyczyn wypadków i powypadkowych wniosków profilaktycznych.  

Podsumowując przedstawione omówienie najważniejszych ustaleń przeprowadzonych kontroli warto 

odnieść się do zasadniczej kwestii tematu kontroli, którą jest zarzadzanie ryzykiem zawodowym dla 

ograniczania zagrożeń wypadkowych.  

Do tego rodzaju działań zobowiązują pracodawców przepisy art. 207 § 2 pkt 4 k.p. i 39a ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Pracodawca powinien m.in. 

zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy oraz dostosować, w następstwie 

oceny ryzyka zawodowego, środki profilaktyczne zintegrowane z prowadzoną przez niego działalnością na 

wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu. Ustalenia kontroli stwierdzające często brak 

aktualizacji ocen ryzyka o zagrożenia, których aktywizacja doprowadziła do wypadku oraz brak spójności 

działań profilaktycznych z działaniami podejmowanymi w następstwie oceny ryzyka zawodowego, świadczą 
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negatywnie o realizacji wymienionych przepisów. Powyższy stan to w dużej mierze efekt jakości pracy służb 

bhp w zakładach, w których dominuje niesystemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy, oparte na 

funkcjonowaniu służby bhp. Zasadnym byłoby więc kontynuowanie działań prewencyjnych, w szczególności 

organizacja szkoleń i warsztatów, dla pracowników służb bhp i członków zespołów powypadkowych. 
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V. 

WYNIKI KONTROLI 

PRZEPROWADZONYCH  

W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ 

UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM 
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1. Przygotowanie pracowników do pracy 
 

Zakres realizowanego zadania 

 

W związku z realizacją tematu „Przygotowanie do pracy”, wynikającego z zadań kontrolnych 

zawartych w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2016 r. inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili kontrole 55 przedsiębiorców. 

Przeprowadzone działania objęły swym zakresem zagadnienia związane z dopuszczaniem 

pracowników do pracy po odbyciu profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp. 

Ponadto dokonano oceny przestrzegania przepisów dotyczących oceniania i dokumentowania ryzyka 

zawodowego związanego z wykonywaną pracą.  

W kontrolowanych zakładach pracowały ogółem 1 874 osoby. W ramach stosunku pracy 

zatrudniano 1 737 pracowników. Ponadto w ww. podmiotach 120 osobom powierzano pracę 

zarobkową na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 1 osobie samozatrudnionej.  

 

Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości, tj.: 

 w 12 zakładach pracy zatrudniających do 9 pracowników, co stanowi 22% ogółu podmiotów 

objętych kontrolą, 

 w 29 zakładach pracy zatrudniających od 10 do 49 pracowników, co stanowi 53% ogółu 

podmiotów objętych kontrolą, 

 w 14 zakładach pracy zatrudniających od 50 do 249 pracowników, co stanowi 25% ogółu 

podmiotów objętych kontrolą. 

 

A. Profilaktyczne badania lekarskie 

 

W trakcie czynności przeprowadzonych u 55 pracodawców, inspektorzy pracy dokonali kontroli 

m.in. w zakresie dopuszczania pracowników do pracy po odbyciu wstępnych profilaktycznych badań 

lekarskich. Powyższe zagadnienie zbadano w odniesieniu do 337 pracowników. Stwierdzono brak 

badań w stosunku do 19 pracowników. 

Zagadnienie związane z dopuszczaniem pracowników do wykonywania pracy po odbyciu 

okresowych profilaktycznych badań lekarskich oceniano w trakcie kontroli przeprowadzonych u 46 

pracodawców. Powyższe zagadnienie badano w odniesieniu do 296 pracowników. 

Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, że w 30 przypadkach stwierdzono dopuszczanie 

pracowników do pracy bez odbycia okresowych badań lekarskich.  

W przypadku 27 pracodawców, inspektorzy pracy kontrolowali również kwestie związane 

z dopuszczaniem pracowników do pracy, po nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni i spowodowanej 

chorobą. W ramach przeprowadzonych czynności kontrolą objęto łącznie 60 pracowników. Ujawniono 

8 przypadków dopuszczania pracowników do pracy bez kontrolnych badań lekarskich.  

Prawidłowość sporządzania skierowań na profilaktyczne badania lekarskie skontrolowano w 51 

zakładach pracy w odniesieniu do 465 pracowników. Nieprawidłowości odnotowano łącznie w 134 

przypadkach. 

Kontrole 54 pracodawców (obejmujące 391 pracowników) nie ujawniły przypadków 

zatrudniania pracowników niezgodnie ze wskazaniem wydanych orzeczeń lekarskich. W wyniku 

kontroli przeprowadzonych w 55 podmiotach (obejmujących łącznie 412 pracowników), nie 

stwierdzono przypadków wykonywania badań profilaktycznych przez lekarzy nieposiadających 

wymaganych uprawnień. 

 

Przykłady nieprawidłowości 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości polegające na: 

 dopuszczeniu do pracy bez odbycia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich 

4 pracowników (spośród 5 kontrolowanych) w kontrolowanym hotelu - restauracji, 

 dopuszczeniu do pracy bez odbycia okresowych profilaktycznych badań lekarskich: 
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o 11 pracowników (spośród 18 kontrolowanych) w zakładzie produkującym akcesoria 

meblowe, 

o 5 pracowników (spośród 5 kontrolowanych) w zakładzie stolarskim (produkcja mebli), 

 dopuszczeniu do pracy bez odbycia kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich 

3 pracowników (spośród 5 kontrolowanych) w zakładzie budowlanym, 

 nieprzekazaniu lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia lub czynnikach uciążliwych oraz wyników badań i pomiarów 

czynników szkodliwych) w przypadku 14 pracowników (spośród 14 kontrolowanych) 

w zakładzie produkującym akcesoria meblowe. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Do najczęściej występujących naruszeń prawa pracy należy zaliczyć dopuszczanie 

pracowników do wykonywania pracy bez odbycia profilaktycznych badań lekarskich. Ujawniono 57 

takich przypadków w okresach objętych kontrolą (dotyczyły one łącznie wstępnych, okresowych 

i kontrolnych badań lekarskich). Ponadto odnotowano 130 przypadków innych uchybień związanych 

z przeprowadzaniem badań lekarskich. 

Z ustaleń kontroli wynika, że przyczyny ww. nieprawidłowości nie tkwią w nieznajomości 

przepisów w tym zakresie. Ujawniane naruszenia wynikają bardziej z przeoczenia i nie mają 

charakteru celowego działania. Często ma to związek z brakiem w zakładach pracy 

wyspecjalizowanych komórek realizujących zadania z zakresu kadr i służby bhp. W przeważającej 

liczbie przypadków, do realizacji zadań w tym zakresie pracodawcy angażują specjalistów spoza 

zakładu pracy, tj. biura księgowo-kadrowe oraz inspektorów bhp prowadzących własną działalność 

gospodarczą. Taka organizacja przedsiębiorstw powoduje brak stałego nadzoru nad przestrzeganiem 

terminów badań profilaktycznych. 

Do źródeł występujących nieprawidłowości w mniejszym stopniu można zaliczyć nieznajomość 

przepisów przez pracodawców. Brak wiedzy u pracodawców przeważnie skutkował dopuszczaniem 

pracowników do pracy bez przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich. Przyczyniało się to również 

do niezawierania pisemnych umów z jednostkami służby medycyny pracy. 

 

Inne podjęte działania 

 

Na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli (w zakresie 

profilaktycznych badań lekarskich), inspektorzy pracy wszczęli postępowania wynikające z przepisów 

kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ujawnienie 8 wykroczeń skutkowało 

zastosowaniem 6 mandatów na łączną kwotę 6 400 zł. Ponadto w dwóch przypadkach inspektorzy 

pracy zastosowali środki wychowawcze w formie ostrzeżenia, które odnosiły się łącznie do 

3 wykroczeń. 

W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili 448 porad prawnych, z których 

224 odnosiło się do technicznego bezpieczeństwa pracy. 

W efekcie kontroli przeprowadzonej w jednym z zakładów fryzjersko-kosmetycznych, 

ujawniono szereg uchybień w zakresie danych zamieszczanych w zaświadczeniach lekarskich 

pracowników. W związku z powzięciem podejrzenia o nierzetelnym wykonywaniu profilaktycznych 

badań lekarskich przez lekarza działającego na terenie województwa mazowieckiego, do 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Warszawie skierowano pismo 

informujące o ustaleniach z przeprowadzonej kontroli. 

W ramach współpracy podjętej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy z Najwyższą 

Izbą Kontroli – Delegaturą w Bydgoszczy, w okresie lipiec-sierpień 2016 r. inspektorzy pracy 

wykonywali kontrole w zakresie „Prowadzenie przez womp-y kontroli jednostek podstawowych służby 

medycyny pracy w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników”. W efekcie ww. 

działań 25 wyznaczonych inspektorów pracy przeprowadziło czynności kontrolne w 40 

przedsiębiorstwach. Zgodnie z ustaloną procedurą, wyniki kontroli przekazano do NIK. 
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Uzyskane efekty 

 

W zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich w kontrolowanych zakładach 

pracy inspektorzy pracy wydali łącznie 17 decyzji. Wykonanie 16 z nich umożliwiło poddanie 32 

pracowników wstępnym, okresowym lub kontrolnym profilaktycznym badaniom lekarskim.  

Część ww. nieprawidłowości usunięto już w trakcie trwania kontroli. W wyniku skierowania do 

pracodawców decyzji ustnych, do dnia zakończenia kontroli: 

 5 pracowników zostało poddanych wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim (powyższe 

wystąpiło w 4 zakładach pracy), 

 8 pracowników zostało poddanych okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim (powyższe 

nastąpiło w 4 zakładach pracy). 

 

Podsumowanie 

 

Dane statystyczne obrazujące ustalenia i efekty przeprowadzonych kontroli nadal wskazują na 

problem braku aktualnych profilaktycznych badań lekarskich pracowników. Tolerowanie przez 

pracodawców nieprawidłowości polegających głównie na dopuszczaniu nowych pracowników do pracy 

bez odbycia wstępnych badań lekarskich oraz nieprzestrzeganiu terminów przeprowadzania 

pierwszych lub kolejnych okresowych badań lekarskich, stwarza często zagrożenie dla zdrowia lub 

życia zatrudnianych osób. W szczególności jest to widoczne w przypadku powierzania pracownikom 

pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń, a także w sytuacji, gdy pracownicy zatrudniani są przy 

realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.  

W wielu przypadkach źródeł tych nieprawidłowości nadal można upatrywać w niedostatecznym 

działaniu kontrolnym realizowanym przez służbę bhp pracodawców. 

 

Wnioski 

 

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że w wyniku prowadzonych kontroli, pracodawcy szybko 

reagują na ujawniane nieprawidłowości i podejmują działania w celu ich usunięcia. Jednakże nadal 

u wielu pracodawców brak jest wypracowania mechanizmów, które umożliwiałyby im na bieżąco 

nadzorować terminy przeprowadzania kolejnych badań pracowników. Zatem kontrole w tym zakresie 

nadal powinny być uwzględniane w obszarze działania PIP. Jednocześnie należałoby wzmocnić 

działania profilaktyczne i promocyjne służące edukacji pracodawców.  

 

B. Szkolenia w dziedzinie bhp 

 

W trakcie czynności przeprowadzonych w 55 zakładach pracy inspektorzy pracy dokonali 

kontroli w zakresie dopuszczania pracowników do wykonywania pracy po odbyciu szkoleń wstępnych 

w dziedzinie bhp (po odbyciu instruktażu ogólnego i stanowiskowego). Powyższe zagadnienia badano 

w odniesieniu do 386 zatrudnionych pracowników. Stwierdzono 30 przypadków dopuszczenia 

pracowników do pracy bez odbycia instruktażu ogólnego.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że 32 pracowników dopuszczano do pracy bez odbycia 

instruktażu stanowiskowego. W odniesieniu do 51 osób stwierdzono inne uchybienia (np. 

nieprawidłowy czas trwania instruktażu). 

Zagadnienie związane z dopuszczaniem pracowników do pracy po odbyciu okresowych 

szkoleń w dziedzinie bhp skontrolowano w 51 przedsiębiorstwach. Ww. kontrole dotyczyły łącznie 422 

pracowników. W 33 przypadkach stwierdzono dopuszczanie pracowników do pracy bez aktualnego 

szkolenia okresowego.  

Oceniając stopień realizacji przez pracodawców spoczywających na nich obowiązków 

związanych z przekazywaniem pracownikom wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

należy zauważyć, że nadal pracodawcy w niedostateczny sposób wywiązują się z tej powinności. 

Przypadki dopuszczania pracowników do pracy bez odbycia szkoleń wstępnych stwierdzono łącznie 

w 18% skontrolowanych zakładów (w 10 zakładach na 55 objętych kontrolą). W 7% zakładów 
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pracodawcy nie zapewnili kompetentnych osób do przeprowadzenia instruktażu ogólnego, a w 14% 

instruktażu stanowiskowego. 

Dopuszczanie do pracy pracownika, który nie posiada odpowiedniej znajomości przepisów 

bhp, jest rażącym naruszeniem przepisów prawa pracy. Często ww. nieprawidłowości dotyczą 

pracowników młodych i niedoświadczonych, co w szczególny sposób wpływa na ich bezpieczeństwo 

na stanowisku pracy (np. gdy praca wiąże się z obsługą maszyn i urządzeń lub realizacją zadań 

uznawanych za szczególnie niebezpieczne).  

Podobne nieprawidłowości można zaobserwować w kwestii organizacji i przeprowadzania 

szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. W 23% zakładów kontrolowanych pod kątem przeprowadzania 

okresowych szkoleń bhp, stwierdzono brak szkoleń pracowników lub nieterminowe ich 

przeprowadzenie (w 12 zakładach na 51 kontrolowanych). Pracodawcy nie organizowali szkoleń 

okresowych lub organizowali je z opóźnieniem. Szkolenia okresowe pracodawca ma obowiązek 

zapewnić w celu aktualizacji oraz ugruntowania wiedzy i umiejętności pracownika. Ponadto takie 

szkolenie ma za zadanie zaznajomienie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-

organizacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy.  

Ponadto należy zauważyć, że sami pracodawcy często nie przykładają dostatecznych starań 

do poszerzania własnej wiedzy z zakresu bhp. Przypadki nieodbycia przez pracodawców szkoleń 

w ogóle lub stwierdzenie braku aktualności tych szkoleń ujawniono w 9% skontrolowanych zakładów 

(w 5 zakładach z 54 objętych kontrolą). 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Do najczęściej występujących źródeł naruszania przepisów prawa pracy dotyczących szkoleń 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zaliczyć zlecanie organizacji tych szkoleń osobom 

spoza zakładu pracy. Osoby te przeprowadzają szkolenia pracowników (w szczególności szkolenia 

wstępne) przeważnie na doraźne zlecenie przedsiębiorcy. Angażowanie na jednorazowe szkolenia, 

w celu usunięcia zaległości np. ujawnianych w wyniku kontroli inspektorów pracy, bez zachowania 

ciągłości nadzoru nad tymi zagadnieniami powoduje, że nie są przestrzegane terminy 

przeprowadzania kolejnych szkoleń, a nowo zatrudniani pracownicy wykonują pracę bez nich, do 

czasu zorganizowania kolejnej tury szkoleń. Taki „system” szkoleń ma również negatywny wpływ na 

jakość sporządzanej dokumentacji dotyczącej szkoleń oraz dokumentacji, w oparciu o którą szkolenia 

są przeprowadzane (programów szkoleń).  

Powyższe działania w wielu zakładach mają również związek z koniecznością ograniczania 

kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto konieczność zaangażowania 

specjalistów z zewnątrz wynika często z braku w małych zakładach pracy odpowiednio 

wykwalifikowanego personelu.  

Przyczyn nieprzestrzegania terminów i częstotliwości poszczególnych szkoleń bhp (pierwszych 

i kolejnych szkoleń okresowych), w pewnym stopniu można również upatrywać w braku dostatecznej 

wiedzy u pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Duże zróżnicowanie rodzajów szkoleń 

oraz okresów, w jakich powinny być one odnawiane, nie ułatwia pracodawcom przestrzegania 

wymaganych terminów, tym bardziej w sytuacji, gdy w zakładzie brak stałej i wyspecjalizowanej służby 

bhp.  

 

Inne podjęte działania 

 

Na skutek nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, stwierdzonych w trakcie 

przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wszczęli postępowania wynikające z przepisów kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. Ujawnienie 6 wykroczeń skutkowało zastosowaniem 

5 mandatów na łączną kwotę 5 200zł. 

W trakcie kontroli przeprowadzonych w ww. zakładach pracy inspektorzy pracy udzielili 448 

porad prawnych, z których 224 odnosiło się do technicznego bezpieczeństwa pracy.  
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Uzyskane efekty 

 

Do pracodawców kierowano przewidziane prawem środki prawne, mające na celu usunięcie 

stwierdzonych naruszeń prawa pracy. Wydawane nakazy i wystąpienia skutkowały usuwaniem 

ujawnionych nieprawidłowości lub podejmowaniem wymaganych działań na przyszłość. W kilku 

przypadkach, w związku z wydaniem decyzji ustnych, stwierdzane uchybienia były usuwane już 

w trakcie kontroli. Organizowano szkolenia pracowników, pracodawcy zapewniali sporządzenie 

wymaganej dokumentacji.  

W zakresie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w kontrolowanych zakładach pracy inspektorzy pracy wydali łącznie 25 decyzji. Wykonanie 23 z nich 

umożliwiło poddanie 61 pracowników wstępnym lub okresowym szkoleniom bhp. 

 

W wyniku skierowania do pracodawców decyzji ustnych, do dnia zakończenia kontroli: 

 14 pracowników zostało poddanych szkoleniu wstępnemu – zarówno instruktażowi ogólnemu, 

jak i stanowiskowemu, 

 1 pracownik został poddany instruktażowi ogólnemu, 

 4 pracowników zostało poddanych instruktażowi stanowiskowemu, 

 9 pracowników zostało poddanych szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp.  

 

Decyzje kierowane do pracodawców przyniosły również efekt w postaci sporządzenia 

wymaganej dokumentacji – szczegółowych programów szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego 

i stanowiskowego) oraz szczegółowych programów szkoleń okresowych. 

W efekcie kontroli do pracodawców skierowano łącznie 30 decyzji dotyczących programów 

szkoleń w dziedzinie bhp, z których 23 zostało zrealizowanych (dot. 435 pracowników). Ponadto 

wydano 3 decyzje odnoszące się do odbycia szkoleń bhp przez pracodawców (2 decyzje 

zrealizowano). 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że na stopień i ilość stwierdzanych 

nieprawidłowości w zakresie zagadnień związanych ze szkoleniami bhp, znaczny wpływ ma wielkość 

danego zakładu pracy. Wiąże to się z posiadaniem przez pracodawcę tzw. etatowej służby bhp, czyli 

pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę i stale przebywających w zakładzie pracy. 

Najczęściej dopiero taka forma organizacji służby bhp gwarantuje rzetelność, odpowiednią formę 

i zakres przeprowadzanych szkoleń oraz jakość prowadzonej dokumentacji. 

Wyniki działań przeprowadzonych przez inspektorów pracy wskazują na konieczność 

prowadzenia dalszej działalności kontrolnej w zakresie szkoleń bhp pracowników. Nadal wskazane jest 

również prowadzenie, wśród pracodawców oraz pracowników służby bhp, działalności prewencyjnej 

i profilaktycznej uświadamiającej im zakres i wagę spoczywających na nich obowiązków. Nieodzowne 

jest ciągłe wskazywanie, jak istotne jest systematyczne poszerzanie wiedzy pracowników w zakresie 

przepisów i zasad bhp oraz jakie negatywne skutki przynosi praktyka dopuszczania pracowników do 

pracy bez wymaganych szkoleń. 

 

C. Ocena ryzyka zawodowego 

 
W związku z realizacją tematu „Przygotowanie do pracy” w 2016 r. inspektorzy pracy w 55 

podmiotach wytypowanych do kontroli dokonali oceny przestrzegania przepisów dotyczących 

oceniania i dokumentowania przez pracodawców ryzyka zawodowego związanego z pracą 

wykonywaną przez zatrudnianych pracowników.  
W przeważającej liczbie zakładów pracy, obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka 

zawodowego, należał do osób realizujących zadania służby bhp. W większości przypadków osoby te 

nie są tam zatrudnione na stałe i tylko dorywczo mają z nimi kontakt. Taka organizacja służby bhp 

powoduje, że nie ma ona aktualnej wiedzy na temat poszczególnych stanowisk pracy tworzonych 
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przez pracodawców. Do osób tych nie wpływają więc na bieżąco informacje o zaistniałych zmianach 

czy też modernizacjach stanowisk pracy. Powoduje to często brak oceny ryzyka dla wszystkich 

stanowisk pracy występujących w zakładzie. Z kolei raz sporządzona dokumentacja oceny ryzyka 

zawodowego dla danego stanowiska, zbyt rzadko (jeżeli w ogóle) podlega aktualizacji, gdyż brak jest 

przepływu danych o pojawiających się zmianach.  

Bardzo często rola pracodawcy w procesie tworzenia lub aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego sprowadza się do zatwierdzenia sporządzonej dokumentacji. W związku z tym, że 

pracodawcy nie rozumieją celu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, traktują to zjawisko 

jedynie jako dodatkowe obciążenie nałożone na nich przez przepisy prawa, do realizacji którego trzeba 

zaangażować wykwalifikowanego specjalistę.  

Z kolei nieprawidłowości polegające na niezapoznawaniu pracowników z obowiązującą 

dokumentacją oceny ryzyka zawodowego (lub ze sporządzaną aktualizacją), wynikają przeważnie 

z lekceważenia przez pracodawców tego obowiązku. Źródeł tej postawy można się doszukiwać 

w niedocenianiu przez pracodawców roli ryzyka zawodowego w procesie kształtowania bezpiecznych 

warunków pracy. 

Zapoznawanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego jest nieskuteczne. Proces ten często 

sprowadza się jedynie do wypełnienia oświadczenia. Jednorazowe i pobieżnie przeczytanie 

dokumentacji oceny ryzyka zawodowego nie przyczynia się do trwałego zapamiętania zawartych w niej 

informacji i kształtowania odpowiednich postaw wśród pracowników. 

 

Uzyskane efekty 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami z zakresu prawa pracy, inspektorzy pracy 

kierowali do pracodawców przewidziane prawem środki prawne. Wydawane nakazy i wystąpienia 

skutkowały usuwaniem ujawnionych nieprawidłowości lub podejmowaniem wymaganych działań na 

przyszłość. Często już w trakcie kontroli, w ramach wydawanych decyzji ustnych, stwierdzane 

uchybienia były usuwane. Pracodawcy sporządzali wymaganą dokumentację lub aktualizację oceny 

ryzyka zawodowego. Z kolei pracownicy byli zapoznawani z istniejącą dokumentacją. Jako przykłady 

efektów uzyskanych w wyniku podjętych działań można wskazać np.: 

 wydanie decyzji nakazującej przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na 6 stanowiskach 

pracy: zaopatrzeniowiec – magazynier - kierowca, elektryk, technolog ds. przygotowania 

produkcji - operator maszyn, projektant - inspektor nadzoru, szef produkcji, operator maszyn, 

w zakładzie produkcji maszyn (dot. 8 pracowników), 

 wydanie decyzji nakazującej przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego dla 

9 stanowisk pracy w zakładzie stolarskim (dot. 18 pracowników). 

 

Łącznie inspektorzy pracy wydali 28 decyzji nakazujących ocenę i udokumentowanie ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy, z czego 24 decyzje zostały wykonane (dot. 105 pracowników). 

Ponadto 57 wydanych decyzji dotyczyło innych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego, 

np: dokonania aktualizacji już istniejącej dokumentacji; uwzględnienia wszystkich czynników 

środowiska pracy lub innych możliwych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko - wykonano 

43 decyzje. 

 

W wyniku skierowania 8 decyzji ustnych, do dnia zakończenia kontroli: 

 sporządzono dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla 7 stanowisk pracy  

(dot. 8 pracowników), 

 18 pracowników poinformowano o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach pracy, 

 w jednym z kontrolowanych zakładów przeprowadzono aktualizację istniejącej dokumentacji 

oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska pracy (dot. 1 pracownika). 

 Do pracodawców skierowano łącznie 42 wystąpienia odnoszące się do innych 

nieprawidłowości związanych z oceną ryzyka zawodowego – 38 z nich zrealizowano. 
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Inne podjęte działania  

 

Na skutek stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wszczęli postępowania 

wynikające z przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ujawnienie 2 wykroczeń 

(dotyczących oceny ryzyka zawodowego) skutkowało zastosowaniem 1 mandatu karnego w kwocie 

1 200zł oraz jednego środka wychowawczego w formie ostrzeżenia. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy podejmowali również działania prewencyjne 

i profilaktyczne polegające m.in. na udzielaniu porad. W trakcie kontroli przeprowadzonych w ww. 

zakładach pracy w 2016 r. inspektorzy pracy udzielili łącznie 448 porad, z czego 224 odnosiło się do 

technicznego bezpieczeństwa pracy.  

W przypadku, gdy pracodawcy oraz pracownicy służby bhp wykazywali zainteresowanie 

tematem oceny ryzyka zawodowego, inspektorzy pracy dostarczali materiały promocyjne (np. broszury 

i wydawnictwa publikowane przez Państwową Inspekcję Pracy). Ponadto kontrolowane podmioty były 

informowane o możliwości wykorzystania publikacji elektronicznych znajdujących się na stronie 

internetowej urzędu. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Wyniki działań przeprowadzonych w 2016 r. wskazują na konieczność prowadzenia dalszej 

działalności kontrolnej w zakresie oceny wypełniania przez pracodawców obowiązków z zakresu oceny 

ryzyka i jej dokumentowania. Nadal wskazane jest również prowadzenie wśród pracodawców oraz 

pracowników służby bhp, działalności prewencyjnej i profilaktycznej. Głównym jej celem powinno być 

uświadamianie znaczenia przeprowadzania rzetelnej oceny ryzyka zawodowego, a przede wszystkim 

stosowania w praktyce ustalanych w niej środków profilaktycznych. Działania winny być nastawione na 

wskazywanie, że prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego w znaczący sposób może 

przyczynić się do poprawy warunków pracy pracowników (do ograniczenia liczby wypadków przy pracy 

oraz chorób zawodowych).  

 

2. Eliminowanie zagrożeń w budownictwie 
 

A. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych  

 

Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów i zasad bhp 

w organizacji stanowisk pracy przez pracodawców i przedsiębiorców na budowach realizowanych na 

terenie województwa kujawsko – pomorskiego.  

Przeprowadzono ogółem 247 kontroli u 211 przedsiębiorców. Liczba pracujących 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła łącznie 1 581, w tym 1 365 zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w 22 młodocianych. 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym 

przeprowadzono: 

 152 kontrole w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 82 kontrole w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 12 kontroli w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 1 kontrolę w podmiocie zatrudniającym ponad 250 pracowników. 

 

Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego inspektorzy pracy skontrolowali ogółem 137 

placów budów, na których liczba pracujących wynosiła ogółem 1 581, w tym 1 365 zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, w tym 22 młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 
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W toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej powtarzającymi się 

nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach 

były: 

 

Nieprawidłowości dotyczące użytkowania rusztowań budowlanych, w tym: 

 brak właściwych balustrad ochronnych na pomostach roboczych stwierdzono w 68,5% kontroli 

na 64 (87,7%) budowach, 

 brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione stwierdzono w 57,5% 

kontroli na 35 (52,2%) budowach. 

 

Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia prac na wysokości, w tym: 

 brak odpowiednich środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości stwierdzono 

w 49,2% kontroli na 48 (58,5%) budowach, 

 brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej stwierdzono w 34,0% kontroli na 34 (51,5%) budowach u 115 pracujących, 

 brak właściwie zabezpieczonych przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych 

przed upadkiem z wysokości stwierdzono w 44,4% kontroli na 37 (45,0%) budowach. 

 

Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 

 brak odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych 

stwierdzono w 42,0% kontroli na 54 (54,0%) budowach u 67 przedsiębiorców, 

 brak właściwego zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego stwierdzono 

w 33,2% kontroli na 50 (39,7%) budowach. 

 

Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 

 brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w przypadku 67 pracujących, a niestosowanie tych środków stwierdzono w przypadku 103 

pracujących - łącznie nieprawidłowości stwierdzono w 11,5% kontroli na 59 (43,0%) budowach 

 

Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia robót ziemnych i wykopów, w tym: 

 brak zabezpieczenia ścian wykopu stwierdzono w 35,3% kontroli na 10 (38,5%) budowach 

 

W sprawie likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy 

wydali ogółem 1 264 decyzji nakazowych, w tym 1 085 decyzji ustnych i 176 decyzji na piśmie oraz 

3 decyzje wpisane do dziennika budowy. 

Wydano ogółem 125 decyzji wstrzymujących prace i 79 decyzji wstrzymania eksploatacji 

maszyn oraz 9 decyzji zakazujących wykonywania prac. 

Do innych prac skierowano 104 pracujących w skutek wydania 43 decyzji skierowujących. 

Do pracodawców skierowano 37 wystąpień zawierających 43 wnioski dotyczące usunięcia 

uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. 

Ukarano mandatami 86 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 98 500 zł, skierowano 

5 wniosków do sądu, a wobec 18 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.  

Ponadto do ZUS zostały skierowane 4 wnioski o podwyższenie o 100% stopy procentowej 

składki na ubezpieczenie wypadkowe, w związku z stwierdzeniem, w czasie dwóch kolejnych kontroli 

na budowach, rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Odnotowano dwukrotny wzrost liczby wniosków do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej 

i zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, których już w 2014 r. 

stwierdzono o 100% więcej niż w 2013 r. 
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Najczęściej wydawane decyzje nakazowe dotyczyły w szczególności: 

 braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na rusztowaniach – 96 decyzji, które dotyczyły 

ogółem 340 pracowników, w tym 28 decyzji wstrzymania prac, 

 braku lub niewłaściwego zabezpieczania stanowisk pracy, przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych na wysokości – 89 decyzji, które dotyczyły ogółem 281 pracujących, w tym 39 

decyzji wstrzymania prac,  

 niezgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy, w tym braku zabezpieczenia klatek 

schodowych przed upadkiem z wysokości – 82 decyzje, które dotyczyły ogółem 359 

pracujących, w tym 7 decyzji wstrzymania prac, 

 braku właściwego zabezpieczenia otworów technologicznych w stropach, ścianach 

zewnętrznych i szybów dźwigów przed możliwością wpadnięcia do nich osoby – 75 decyzji 

wydanych, które to dotyczyły ogółem 407 pracujących,  

 braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy – 66 

decyzji, które dotyczyły ogółem 258 pracowników,  

 braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w szczególności ochrony głowy 

i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 55 decyzji, które 

dotyczyły ogółem 146 pracujących, w tym 7 decyzji wstrzymania prac i 19 decyzji skierowania 

do innych prac dla 47 pracujących, 

 nieużywania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w szczególności ochrony 

głowy i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 35 decyzji, które 

dotyczyły ogółem 82 pracujących, w tym 4 decyzje wstrzymania prac i 6 decyzji skierowania do 

innych prac dla 8 pracujących, 

 braku właściwego zabezpieczenia przewodów elektrycznych zasilających urządzenia 

elektryczne na placu budowy – 57 decyzji, które dotyczyły ogółem 315 pracujących. 

 

W zależności od wielkości zakładu, liczby zastosowanych środków prawnych kształtują się 

następująco: 

 do 9 zatrudnionych: wydano 746 (59,0% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, w tym 72 

(58,1%) decyzje wstrzymania prac i 26 (60,0%) decyzji skierowania do innych prac 67 

pracujących, 

 do pracodawców skierowano 26 wniosków dotyczących usunięcia uchybień i nieprawidłowości 

w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, 

 ukarano mandatami 52 (60,5% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 

58 400 zł,  

 skierowano 4 wnioski do sądu, a wobec 10 sprawców wykroczeń zastosowano środki 

wychowawcze.  

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym procentowo wzrosły: liczba decyzji ogółem, w tym liczba 

decyzji wstrzymujących i procentowo decyzji skierowania do innych prac (arytmetycznie liczba decyzji 

skierowania była identyczna z 2015r.). Wzrosła także dwukrotnie liczba zastosowanych środków 

wychowawczych. 

 

Na tym samym poziomie, w porównaniu z 2015 r., utrzymała się liczba nałożonych mandatów 

karnych, a zmalała liczba wniosków do sądu.  

 od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 452 (35,8% ogółu wydanych) decyzje nakazowe, 

w tym 50 (40,3%) decyzji wstrzymania prac i 17 (40,0%) decyzji skierowania do innych prac 37 

pracujących, 

 do pracodawców skierowano 16 wniosków dotyczących usunięcia uchybień i nieprawidłowości 

w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, 

 ukarano mandatami 30 (34,9% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 

34 300 zł,  

 skierowano 1 wniosek do sądu i wobec 6 sprawców wykroczeń zastosowano środki 

wychowawcze. 
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W porównaniu z rokiem ubiegłym procentowo zmalały wszystkie zastosowane środki prawne 

w większym lub mniejszym stopniu, w tym znacząco liczba decyzji skierowania do innych prac. 

 od 50 do 249 zatrudnionych: wydano ogółem 66 (5,2% ogółu wydanych) decyzji 

nakazowych, w tym 2 (1,6%) decyzje wstrzymania prac. Nie były wydawane decyzje 

skierowania do innych prac. Do pracodawców skierowano 1 wniosek dotyczący usunięcia 

uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 

4 (4,6% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 5 800 zł i wobec 2 sprawców 

wykroczeń zastosowano środek wychowawczy.  

 

Największa liczba kontroli została przeprowadzona, podobnie jak w 2015 r., w podmiotach 

zatrudniających do 9 pracowników, gdzie wydano średnio – podobnie jak w roku ubiegłym - 4,9 decyzji 

przypadających na jedną kontrolę w 2016 r.  

Drugim co do ilości kontrolowanych podmiotów były zakłady zatrudniające od 10 do 49 

pracowników, w których na jedną kontrolę przypadało 5,5 decyzji i w stosunku do 2015 r. odnotowano 

spadek liczby wydanych decyzji. 

Najmniejsza ilość kontroli została przeprowadzona, podobnie jak w 2015 r., w podmiotach 

zatrudniających od 50 do 249 pracowników, gdzie wydano średnio 5,5 decyzji przypadających na 

jedną kontrolę. W stosunku do roku poprzedniego była to liczba porównywalna. 

 

W stosunku do 2015 r. nastąpił dwukrotny spadek ogólnej liczby wniosków do sądu o ukaranie, 

który w przeliczeniu na jedną kontrolę wynosił 4,3% (10 wniosków) w 2015 r i 2,0% (5 wniosków) 

w 2016 r.  

Na zbliżonym poziomie przez okres dwóch lat utrzymywała się liczba decyzji wstrzymujących 

wykonywane prace, która wynosiła 9,6% ogółu wydanych w 2015 r. i 9,8% ogółu wydanych w 2016 r., 

a także liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i liczba decyzji zakazania wykonywania prac 

z powodu stwierdzanych bezpośrednich zagrożeń zdrowia i życia. 

Na zbliżonym poziomie przez okres dwóch lat utrzymywała się ogólna liczba nałożonych 

mandatów karnych tj. 89 mandatów w 2015 r. i 86 mandatów w 2016 r., co stanowiło jednak 

nieznaczny spadek procentowy tj. o 3,6% w przeliczeniu na jedną kontrolę w 2016 r. 

 

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 skutecznego egzekwowania i tolerowanie braku przestrzegania przepisów bhp przez 

przedsiębiorców i nadzór techniczny na budowie, w szczególności przy prowadzonych pracach 

niebezpiecznych, 

 pośpiech w realizacji prac budowlanych, których termin wykonania został obwarowany 

wysokimi karami umownymi, 

 bagatelizowanie zagrożeń przez pracowników podczas wykonywania prac na wysokości, 

w szczególności poprzez zaniedbania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej, 

 brak inwestowania pracodawców w nowy sprzęt i urządzenia techniczne do pracy na budowie, 

w tym stosowanie niekompletnych rusztowań budowlano-montażowych. 

 

Zdaniem pracodawców, przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to: 

 uwarunkowania rozstrzygnięć przetargów publicznych, które wymuszają na przedsiębiorcach 

ciągłe obniżanie kosztów wykonawstwa robót budowlanych,  

 utrzymująca się nieuczciwa konkurencja na rynku budowlanym i w skrajnych przypadkach tzw. 

„walka o przetrwanie”, które prowadzą do minimalizowania kosztów utrzymania firmy, 

 brak dbałości pracowników produkcyjnych w przestrzeganiu przepisów bhp na stanowiskach 

pracy, w szczególności zaniedbania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej głowy 

i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
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 utrzymywanie firmy na granicy opłacalności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów 

finansowych na poprawę warunków pracy, 

 zwiększające się trudności w pozyskiwaniu dobrych pracowników, w tym tzw. fachowców do 

pracy na budowach, 

 niekorzystne dla firm budowlanych przepisy prawne generujące wysokie koszty prowadzenia 

działalności, w tym koszty związane z zatrudnianiem pracowników. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

 

Z ogółu wydanych 1 264 decyzji stwierdzono wykonanie 1 211, co stanowiło 95,8% ogółu, 

doprowadzając do poprawy warunków pracy dla 5 000 pracowników.  

 

Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości 

i poprawy warunków pracy związanych z: 

 eksploatacją rusztowań budowlano-montażowych, w szczególności dotyczących braku 

i niewłaściwych urządzeń ochronnych na pomostach roboczych, co przyczyniło się do poprawy 

warunków pracy dla 493 pracowników, 

 zabezpieczeniem stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na 

wysokości, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 281 pracowników,  

  niezgodnymi z przepisami dojściami do stanowisk pracy, w tym zabezpieczeniem klatek 

schodowych przed upadkiem z wysokości, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 

359 pracowników,  

 zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, co 

przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 133 pracowników, 

 zabezpieczeniem otworów technologicznych w stropach, ścianach zewnętrznych i szybach 

dźwigów, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 407 pracowników, 

  zabezpieczeniem i oznakowaniem strefy niebezpiecznej na placu budowy, co przyczyniło się 

do poprawy warunków pracy dla 258 pracowników, 

 zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, 

w szczególności ochrony głowy i indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 146 pracowników, 

 zapewnieniem właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów 

elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne na placu budowy, co przyczyniło się do 

poprawy warunków pracy dla 315 pracowników, 

 niewłaściwym sposobem składowania materiałów budowlanych na terenie budowy, co 

przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 144 pracowników. 

 

Natychmiastowo widocznymi efektami działań inspektora pracy była realizacja decyzji ustnych, 

których przeważająca ilość (85,8% ogółu wydanych), prowadziła do natychmiastowej poprawy 

bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy na kontrolowanych budowach. 

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 448 

pracowników. 

 

Podsumowanie 

 

Powtarzające się na kontrolowanych budowach nieprawidłowości dowodzą, że wykonawcy 

prac budowlanych, podobnie jak w latach ubiegłych, dopuszczali się naruszeń przepisów i zasad bhp, 

w szczególności przy prowadzonych pracach na wysokości. Odnotowano w szczególności dalszy 

wzrost nieprawidłowości związanych z eksploatacją rusztowań budowlano-montażowych na budowach 

kontrolowanych w 2016 r. oraz brakiem właściwych zabezpieczeń stanowisk pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości. Ustalenia inspektorów pracy pozwalają na 
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stwierdzenie, że wykonawcy, w celu dominowania przy udziale w przetargach, często oszczędzają na 

kosztach wykonywania prac budowlanych. 

Na osiągnięcie trwałych efektów w zakresie obniżenia lub likwidacji zagrożeń bezpośrednich 

dla zdrowia i życia przy pracach budowlanych mogłoby wpłynąć wprowadzenie korzystnych zmian przy 

prowadzonych przetargach publicznych oraz ulg podatkowych przy zakupie nowych maszyn i urządzeń 

technicznych polepszających bezpieczeństwo przy pracach budowlanych. 

 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

 

Przeprowadzono ogółem 43 kontrole u 39 przedsiębiorców. Liczba pracujących 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 1 448. W ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 1 327 pracowników. 

Na terenie województwa kujawsko–pomorskiego inspektorzy pracy skontrolowali ogółem 28 

budów (robót drogowych), na których liczba pracujących wynosiła 415 osób, w tym 340 zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. 

W toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej występującymi 

nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach 

były: 

 

Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 

 brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w przypadku 3 pracujących, a uchybienia stwierdzono w przypadku 29 pracujących (łącznie 

nieprawidłowości stwierdzono na 7 (25,0%) budowach,  

 nieprawidłowości w zakresie instruktażu stanowiskowego stwierdzono na 7 (25,0%) budowach, 

w tym ich brak na 2 budowach u 3 pracujących, a uchybienia stwierdzono w przypadku 29 

pracujących.  

 

Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 

 brak właściwego zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego stwierdzono 

w 30,0% kontroli na 9 (37,5%) budowach, 

 brak lub niewłaściwe pomieszczenia higienicznosanitarne stwierdzono w 35,0% kontroli na 10 

(37,0%) budowach. 

 

Nieprawidłowości dotyczące przygotowania i organizacji budowy 

 brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznego wykonywania robót stwierdzono w 21,0% 

kontroli na 10 (37,0%) budowach spośród 27 zbadanych, 

 

Nieprawidłowości dotyczące robót ziemnych i wykopów  

 nieprawidłowości dotyczące zejścia (wejścia) do wykopu stwierdzono w 25,0% kontroli, gdzie 

problem wystąpił, na 3 (30,0%) budowach spośród 10 zbadanych, 

 

Nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń technicznych  

 brak instrukcji obsługi maszyn i urządzeń przy prowadzonych pracach stwierdzono w 13,0% 

kontroli na 7 (30,4%) budowach. 

 

W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy 

wydali ogółem 143 decyzje nakazowe, w tym 118 decyzji ustnych i 25 decyzji na piśmie. 

Wydano ogółem 6 decyzji wstrzymujących wykonywanie prac i 4 decyzje wstrzymania 

eksploatacji maszyn. Do innych prac skierowano 4 zatrudnionych wydając 4 decyzje. Do pracodawców 

skierowano 12 wystąpień zawierających 15 wniosków dotyczących usunięcia uchybień 

i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 6 sprawców 

wykroczeń na ogólną sumę 6 000 zł oraz skierowano 2 wnioski do sądu wobec sprawców wykroczeń. 
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Najczęściej występujące wykroczenia w kontrolowanych podmiotach dotyczyły: 

 braku urządzeń ochronnych maszyn budowlanych, braku automatycznej sygnalizacji 

ostrzegawczej lub nieutrzymania maszyn w stanie sprawności technicznej, tj. ogółem 

3 wykroczenia stwierdzone u 1 pracodawcy i 2 osób działających w ich imieniu, 

 braku lub nieużywania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, tj. ogółem 3 wykroczenia 

stwierdzone u 2 osób działających w imieniu pracodawcy i 1 kierownika, 

 braku lub niewłaściwych zabezpieczeń stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych w bezpośrednim sąsiedztwie dróg komunikacyjnych, tj. ogółem 

1 wykroczenie stwierdzone u 1 kierownika, 

 braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, tj. ogółem 

2 wykroczenia stwierdzone u 2 pracodawców. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli  

 

Spośród wydanych 143 decyzji stwierdzono wykonanie 136, co stanowiło 95,1% ogółu, 

doprowadzając do poprawy warunków pracy dla 646 pracowników.  

 

Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości  

i poprawy warunków pracy związanych z: 

 brakiem lub nieprawidłowościami dotyczącymi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na 

budowie, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 138 pracowników, 

 brakiem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót tzw. IBWR, co przyczyniło się do poprawy 

warunków pracy dla 57 pracowników, 

 brakiem wyposażenia pracujących w odpowiednie środki ochrony indywidualnej przez 

pracodawcę, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 19 pracowników, 

 zabezpieczeniem terenu budowy i strefy niebezpiecznej przy pracach drogowych, co 

przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 77 pracowników, 

 zabezpieczeniem stanowisk przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

w wykopach, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 32 pracowników. 

 

Natychmiastowo widocznymi efektami działań inspektora pracy jest realizacja decyzji ustnych, 

których przeważająca ilość (82,5% ogółu wydanych) doprowadziła do natychmiastowej poprawy 

bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach pracy. 

 

Podsumowanie 

 

Ustalenia inspektorów pracy wykazały, że wykonawcy prac związanych z budową i remontem 

dróg, podobnie jak w latach ubiegłych, nadal dopuszczają się naruszeń przepisów i zasad bhp. 

Różnice w poszczególnych latach polegają jedynie na rodzaju stwierdzanych procentowo 

nieprawidłowości w ilościach przeprowadzonych kontroli na budowach, co może być powodowane 

specyfiką realizowanych prac w regionie. W roku sprawozdawczym, podobnie jak w 2015 r. największa 

liczba nieprawidłowości regulowanych decyzjami nakazowymi dotyczyła pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych dla pracujących na budowach. Utrzymująca się w kolejnych latach 2015 i 2016 liczba 

nieprawidłowości dotyczących braku lub nieużywania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, 

które to regulowano nakazowo, jest dowodem niewypełniania obowiązku przez pracodawców i ich 

bagatelizowaniu przez pracowników produkcyjnych. W okresie od 2014 r. do 2016 r. prace drogowe, 

na których występowały prace na wysokości, były przedmiotem nielicznych kontroli. W wyniku 

2 kontroli przeprowadzonych w tym zakresie w roku sprawozdawczym stwierdzono 100% wzrost 

nieprawidłowości, w porównaniu do lat 2014 – 2015. 

Nadal, od kilku lat, oczekiwana jest nowelizacja przepisów w zakresie organizowania 

przetargów publicznych, w tym ujmowania faktycznych kosztów wykonawstwa prac budowlanych przez 

kolejnych podwykonawców i nowelizacja rozporządzenia z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych, z powodu 

stosowanych obecnie na budowach odmiennych technologii wykonawstwa robót drogowych. 

 

C. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest 

z obiektów budowlanych i przemysłowych 

 

Zakres kontroli 

 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili w okresie 

1 marca – 30 września 2016 r. 21 kontroli u 14 pracodawców, w trakcie których realizowano temat 

„Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych”.  

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 131 osób, w tym w ramach stosunku pracy 

zatrudnionych było 118 pracowników, a 6 osobom powierzono pracę zarobkową na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

 

Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości, i tak: 

 w 10 zakładach zatrudniających do 9 pracowników, co stanowi 71,4% ogółu kontrolowanych 

podmiotów, 

 w 4 zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, co stanowi 28,6% ogółu 

kontrolowanych podmiotów. 

 

Prace wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli związane były z rozbiórką i usuwaniem 

azbestu „twardego”. Likwidowano płyty azbestowo-cementowe faliste z dachów budynków 

mieszkalnych i gospodarczych, płaskie płyty elewacyjne z budynków oraz rury instalacyjne sieci 

ciepłowniczej umieszczone w gruncie. W jednym przypadku dokonano rozbiórki chłodni wentylatorowej 

(kominowej), gdzie płyty cementowo-azbestowe faliste stanowiły również wypełnienie obiektu.  

W miarę regularną, specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest prowadziło 6 kontrolowanych zakładów. Pozostałych 8 podmiotów tylko sporadycznie 

zajmowało się usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Dla pracowników tych zakładów prace 

polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest miały charakter okazjonalny i przypadkowy. 

U skontrolowanych pracodawców prace w bezpośrednim narażeniu na działanie azbestu wykonywało 

łącznie 83 pracujących. 

 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp zaliczono: 

 niewłaściwy sposób składowania odpadów azbestowych, 

 brak lub niewłaściwy stan środków ochrony indywidualnej,  

 brak lub niewłaściwe czyszczenie i separacja środków ochrony indywidualnej po zakończeniu 

pracy, 

 niezgodne z wymogami pakowanie i oznakowanie odpadów zawierających azbest, 

 brak odgrodzenia i oznakowania terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga zagrożenie azbestem”, 

 brak lub niewłaściwie opracowany plan usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 nieutrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpadów zawierających azbest, 

 brak zgłoszenia zamiaru wykonywania prac do PIP, 

 brak badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp w kontakcie z azbestem. 

 

Prowadzone kontrole ujawniły, że w grupie 10 najmniejszych firm, w tym 8 sporadycznie 

zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, wystąpiła największa liczba 

nieprawidłowości. Znaczącą ilość nieprawidłowości odnotowano również w grupie zakładów o długim 

stażu i doświadczeniu, zaliczanych do zakładów zatrudniających od 10 do 50 pracowników. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektorów pracy 

 

W ocenie pracodawców, do najczęstszych przyczyn naruszeń przepisów 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, w myśl zasady, jak czegoś nie widać, 

to tego nie ma. 

 

Przyczyny nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy: 

 dopuszczanie do pracy związanej z narażeniem na pyły azbestu pracowników 

niewyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 

 lekceważenie zagrożenia, 

 brak prowadzenia konsultacji pracodawców z pracownikami w zakresie problemów 

dotyczących oceny ryzyka zawodowego i planu działania,  

 świadome lekceważenie zagrożenia narażenia na pył azbestu 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 lęk 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, 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp. 

 

Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy uzyskali konkretne efekty w postaci 

usuniętych nieprawidłowości. Już w czasie prowadzonych kontroli wykonano 56 decyzji ustnych na 63 

wydane ogółem, zatem usunięto około 89% stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Do dnia 30 września 2016 r. wykonano łącznie ponad 95% wszystkich 

wydanych decyzji i zrealizowano ponad 65% wniosków w wystąpieniach. 

 

D. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrozeń dla 

życia lub zdrowia pracujących  

 

Charakterystyka badanych zagadnień 

 
Działania kontrolne były skoncentrowane na nieprawidłowościach stwarzających bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących.  

Najwięcej nieprawidłowości, a w szczególności zagrożeń bezpośrednich, stwierdzano 

w małych zakładach pracy zatrudniających do 9 pracowników, co w konsekwencji skutkowało 

stosowaniem kar wobec sprawców wykroczeń. W wyniku stwierdzenia 156 wykroczeń nałożono 

łącznie 58 mandatów karnych na kwotę 62 200 zł. W żadnym przypadku nie zastosowano wniosku do 

sądu. Wobec 4 osób odpowiedzialnych za wykroczenia zastosowano 4 środki wychowawcze. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas krótkich kontroli to: 

 brak lub niewłaściwe zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych na wysokości, gdzie wydano ogółem 42 decyzje,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniach, gdzie wydano ogółem 32 

decyzje, 

 brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej głowy (hełmów ochronnych) - wydano 19 

decyzji ,  

 brak sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, gdzie wydano ogółem  

6 decyzji, 

 nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej,  

w szczególności sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych, 

gdzie wydano ogółem 11 decyzji, 

 brak niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy, 

wydano ogółem 10 decyzji, 

 brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń, wydano 9 decyzji, 

 brak zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

w wykopach, wydano 4 decyzje.  

 

 
Brak pionów komunikacyjnych Pracownicy wykonujący montaż śrub skręcających szalunki wieńca  

 z użyciem dodatkowej drabinki, brak balustrad ochronnych 

 

Dane dotyczące liczby kontroli i zastosowanych środków prawnych  

 

Przeprowadzono ogółem 124 kontrole u 65 przedsiębiorców, w tym 72 krótkie kontrole 

w budownictwie, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących oraz 52 

kontrole sprawdzające u 50 przedsiębiorców, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń. 

Łączna liczba pracujących w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 647, z czego 

w ramach stosunku pracy były zatrudnione 504 osoby. 

 Podczas krótkich kontroli w budownictwie wydane zostały 262 decyzje dla likwidacji zagrożeń 

na kontrolowanych budowach, w tym większość tj. 192 (73%) decyzje ustne wykonano w toku 

kontroli. Do dziennika budowy wpisano 5 decyzji. Wydano również 70 decyzji wstrzymujących 

pracę lub eksploatację maszyn i 19 decyzji o skierowaniu 48 zatrudnionych do innych prac.  

 Podczas kontroli sprawdzających wydano 27 decyzji, w tym 25 decyzji ustnych i 2 decyzje na 

piśmie. 

 Podczas krótkich kontroli ukarano mandatami 41 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 62 200 

zł. 
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 W wyniku przeprowadzonych krótkich kontroli zostały skierowane do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych 4 wnioski o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe, w związku ze stwierdzeniem u tego samego pracodawcy, w czasie dwóch 

kolejnych kontroli na budowach, rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Najczęściej występujące wykroczenia:  

 

 brak zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (na 

wysokości) – 38 wykroczeń stwierdzonych wobec 16 pracodawców i 18 kierowników,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniach – 23 wykroczenia wobec 14 

pracodawców i 7 kierowników, 

 brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń – 7 wykroczeń wobec 

5 pracodawców i 2 osób działających w imieniu pracodawcy, 

 brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej (sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości) – 6 wykroczeń stwierdzonych wobec 5 pracodawców i 1 kierownika budowy,  

 niewłaściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem przewodów elektrycznych – 6 wykroczeń 

wobec 5 pracodawców i 1 kierownika budowy. 

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

 

Największe efekty uzyskano w toku kontroli prowadzonych na małych budowach. W wyniku 

realizacji wydanych decyzji ustnych natychmiast wyeliminowano bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia 

i życia pracujących.  

Dodatkowym potwierdzeniem uzyskiwanych efektów było przeprowadzenie 52 rekontroli 

przedsiębiorców, na tych samych placach budowy, które potwierdziły trwałą likwidację poprzednio 

stwierdzanych zagrożeń. Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy wynika również, że na 

budowach zakończonych przed przeprowadzeniem kontroli sprawdzającej, nie odnotowano zaistnienia 

wypadku przy pracy. 

Spośród decyzji wydanych w wyniku przeprowadzonych krótkich kontroli wykonanych zostało 

ogółem 96% decyzji. 

 

Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia nieprawidłowości 

związanych z: 

 organizacją stanowisk pracy przy pracach niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, 

 eksploatacją rusztowań metalowych budowlano-montażowych, 

 stosowaniem środków ochrony indywidualnej, w szczególności indywidualnego sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz ochrony głowy. 

 

E. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych – zagrożenia o charakterze publicznym 

 

Charakterystyka zagrożeń o charakterze publicznym 

 

W ramach kontroli prawidłowości wykonywania robót w miejscach ogólnodostępnych, 

największą liczbę nieprawidłowości, związanych w szczególności z zagrożeniami bezpośrednimi, 

stwierdzono w małych zakładach pracy zatrudniających do 9 pracowników. Ujawnione 

nieprawidłowości skutkowały nałożeniem kar. 

Największą liczbę sankcji karnych wobec sprawców wykroczeń zastosowano w małych 

zakładach pracy - 3 mandaty karne na łączną kwotę 3 600 zł.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas kontroli to: 

 brak zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót budowlanych przed dostępem osób 

postronnych, w szczególności niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy 

niebezpiecznej, gdzie nieprawidłowości uregulowano 13 decyzjami, 
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 niezgodny z instrukcją montaż rusztowań metalowych budowlanych (np. brak stabilnego 

posadowienia, uziemienia, oznakowania nośności podestów, odbioru przez osobę 

uprawnioną), gdzie wydano 6 decyzjami, 

 brak kamizelek ostrzegawczych/ odblaskowych u pracowników wykonujących prace 

w miejscach komunikacji publicznej, gdzie nieprawidłowości uregulowano 2 decyzjami, 

 brak uprawnień do obsługi maszyn eksploatowanych w miejscach ogólnie dostępnych, gdzie 

wydano 2 decyzje.  

 

Przykład 1 

 

W wyniku kontroli robót remontowych elewacji czynnego budynku inspektor pracy stwierdził 

zagrożenie przy prowadzonych pracach dla osób trzecich. Wydał 3 decyzje ustne. 

 

 
Ogrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zabezpieczenie wejścia daszkiem 

 

Przykład 2 

 

W wyniku kontroli robót remontowych docieplenia ściany frontowej czynnego budynku 

inspektor pracy stwierdził zagrożenie przy prowadzonych pracach dla osób trzecich. Wydano 5 decyzji 

ustnych. 

 

 
Uziemienie do instalacji odgromowej przed i po wykonaniu decyzji ustnej.  
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Hak przy wciągarce ręcznej przed i po wykonaniu decyzji ustnej. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów prawa zdaniem pracodawców: 

 wymuszone tempo pracy i pośpiech w realizacji prac budowlanych, których ostateczny termin 

wykonania został obwarowany wysokimi karami umownymi,  

 utrzymująca się nieuczciwa konkurencja na rynku budowlanym, która wymusza obniżanie 

kosztów wykonawstwa robót budowlanych i tym samym minimalizowanie kosztów utrzymania 

małych firm budowlanych.  

 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów prawa zdaniem inspektorów pracy: 

 brak skutecznego egzekwowania przez pracodawców lub nadzór techniczny na budowie 

przestrzegania przepisów bhp w organizacji stanowisk pracy,  

 brak nadzoru pracodawcy podczas prac budowlanych prowadzonych w miejscach dostępnych 

dla osób postronnych, w tym brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trzecich, które 

mogły mieć dostęp do miejsc realizowanych robót, 

 brak wiedzy lub przygotowania technicznego przedsiębiorców i nadzoru technicznego 

w realizacji zleconych prac z zakresu przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 pośpiech w realizacji prac budowlanych, których termin wykonania został obwarowany przez 

inwestora karami umownymi, 

 brak dbałości pracujących o przestrzeganie przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy, 

które to przepisy, ich zdaniem, zwiększają czasochłonność wykonawstwa robót, co wpływa na 

obniżenie ich wynagrodzenia. 

  

Zastosowane środki prawne 

 

Przeprowadzono ogółem 14 kontroli w 14 przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych było 

537 osób, w tym 482 osoby na podstawie umowy o pracę.  

Czynności kontrolne przeprowadzano w związku z uzyskanymi informacjami o zagrożeniach 

oraz przy realizacji innych kontroli np. wykonywania robót budowlanych. W 43% kontrole były 

inicjowane przez złożenie skargi.  

Ogółem wydanych zostało 26 decyzji nakazowych, w tym 20 ustnych, stanowiących 77% 

decyzji zrealizowanych w toku kontroli. W wyniku kontroli w miejscach ogólnodostępnych wydano 

2 decyzje skierowania pracowników do innych prac, 1 decyzję wstrzymania prac, 3 decyzje 

wstrzymania eksploatacji rusztowania, 4 decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu na 

podstawie art. 108 k.p.a. W jednym przypadku nie potwierdzono wniesionych przez skarżącego 

zagrożeń i nie wydano żadnych środków prawnych. 
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Ukarano mandatami 4 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 4 600 zł, w tym 3 pracodawców 

i 1 osobę kierującą pracami innych osób u pracodawcy. W 3 przypadkach zastosowano środki 

wychowawcze, w tym 2 pouczenia skierowano do pracodawcy i osoby kierującej pracą innych osób 

u pracodawcy. Do pracodawcy skierowano również 1 ostrzeżenie.  

W związku ze stwierdzeniem w czasie dwóch kolejnych kontroli u tego samego pracodawcy 

rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektor pracy wystąpił do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o podwyższenie dla pracodawcy o 100% stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe ustalonej na najbliższy rok składkowy. 

 

Przykłady rażących nieprawidłowości 

 

W trakcie kontroli prac remontowych wstrzymano prace wykonywane na rusztowaniu 

zamontowanym niezgodnie z przepisami bhp i instrukcją producenta, w miejscu ogólnie dostępnym 

bez wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej. Nieprawidłowość uregulowano decyzją ustną, 

a w stosunku do pracodawcy zastosowano postepowanie mandatowe. 

 

 
 

W wyniku kontroli prac remontowych drogi stwierdzono nieskuteczny sposób oznakowania  

i ograniczenia wstępu na teren budowy dzieci i młodzieży oraz brak tymczasowych ciągów 

komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne przejście. Wydano 2 decyzje ustne. 

 

 
 

Wszystkie kontrole były prowadzone w sektorze prywatnym, w tym 93% w branży budowlanej. 

7 kontroli (50% ogółu) przeprowadzono w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników, gdzie 

wydano 62% decyzji ogółem. Największą liczbę decyzji przypadających na jedną kontrolę tj. 6 decyzji 

(23% ogółem wydanych) również dotyczyło małego zakładu. 

W zakładach zatrudniających od 10 do 50 pracowników przeprowadzono 4 kontrole (15% 

ogółu) i wydano 8 decyzji (31% ogółem wydanych), w tym 2 decyzje przypadające na jedną kontrolę.  

W zakładach zatrudniających powyżej 50 pracowników przeprowadzono 3 kontrole i wydano 2 decyzje 

(8% ogółem wydanych), w tym 0,7 decyzji przypadającej na jedną kontrolę. 

Najczęściej występujące wykroczenia przy kontrolach to brak niezbędnego zabezpieczenia 

i oznakowania strefy niebezpiecznej w miejscu prowadzenia prac. 
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Uzyskane efekty 

 

Konkretne efekty uzyskano w wyniku natychmiastowego wykonania decyzji ustnych, które 

inspektorzy pracy najczęściej wydawali na kontrolowanych budowach. Eliminowano zagrożenia dla 

osób postronnych oraz osób wykonujących pracę, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa 

w miejscach prowadzenia robót.  

Pisemne odpowiedzi kontrolowanych podmiotów i rekontrole potwierdziły wykonanie 96% 

wydanych decyzji. 

 

Podsumowanie 

 

Ustalenia inspektorów pracy dokonywane w trakcie kontroli w 2016 r. pozwalają na 

stwierdzenie, że nadal duży odsetek stwierdzonych zagrożeń dla osób postronnych dotyczył braku 

oznakowania miejsc niebezpiecznych. Stwierdzono aktywność osób trzecich w zgłaszaniu 

potencjalnych zagrożeń publicznych. Nie wszystkie zgłaszane zagrożenia znalazły potwierdzenie 

w trakcie postępowania kontrolnego. 

Źródła stwierdzanych problemów leżały po stronie przedsiębiorców i nadzoru technicznego 

odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Stwierdzane zagrożenia wynikały najczęściej z minimalizowania kosztów wykonawstwa robót 

budowlanych i pośpiechu przy prowadzonych pracach. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba kontroli była analogiczna (po 14). Wzrosła natomiast 

liczba decyzji wydanych w wyniku jednej kontroli o 8% i liczba wydanych decyzji ustnych o 5%. 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły niski poziom świadomości przedsiębiorców i osób 

kierujących pracami w miejscach ogólnodostępnych, co wskazuje na potrzebę zwrócenia szczególnej 

uwagi na jej zwiększenie w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  

 

3. Pierwsza kontrola 
 

Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji nowego podejścia do kontroli mikro- oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw. Są to podmioty, w większości przypadków nowopowstałe, nie mające 

większego doświadczenia w profesjonalnym zajmowaniu się prawem pracy i przestrzeganiem szeroko 

pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakłady te w większości korzystają z usług podmiotów 

zewnętrznych. Poziom tych usług nie zawsze jest jednak zadawalający. Dlatego powstał program 

„Pierwsza Kontrola”, który miał na celu przybliżenie pracodawcy bardzo rozbudowanego 

i skomplikowanego prawa pracy oraz jego wdrożenie w organizację tworzącego się zakładu pracy. 

Kontrole te, z założenia miały charakter instruktażowo-doradczy, służący wyeliminowaniu przez 

pracodawców stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu stosowania przepisów prawa pracy 

w przyszłości. Ważną cechą programu „Pierwsza kontrola” było odstąpienie od stosowania sankcji 

karnych w przypadkach ujawnionych naruszeń prawa pracy, które nie miały rażącego charakteru i nie 

stwarzały bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Takie potraktowanie pracodawcy 

spotkało się z ich strony przyjaznym odbiorem kontroli inspektora pracy. 

Program rozpoczął się dnia 1 marca 2016 r. W ciągu 10 miesięcy programem „Pierwsza 

Kontrola” w okręgu bydgoskim objęto 492 przedsiębiorców zatrudniających ogółem 6 487 osób. 5 463 

zatrudnionych było w ramach stosunku pracy, w tym 2 165 kobiet i 67 młodocianych.  

 

Kontrolami objęto podmioty gospodarcze głównie sektora prywatnego, gdzie przeprowadzono 

482 kontrole. Pozostałe 10 kontroli dotyczyło sektora publicznego. Zróżnicowana i zgodna 

z założeniami programu była również struktura zatrudnienia:  

 u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników przeprowadzono 317 kontroli, 

 w małych przedsiębiorstwach o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników przeprowadzono 157 

kontroli, 

 16 kontroli dotyczyło średnich przedsiębiorstw o zatrudnieniu nie przekraczającym 249 

pracowników. 
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Najwięcej, bo aż 123 kontrole przeprowadzono w zakładach zajmujących się handlem 

i naprawami, 115 kontroli w zakładach branży przetwórstwa przemysłowego, a 81 kontroli dotyczyło 

branży budowlanej. Pozostałe branże to: transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne.  

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Przeważającą większość kontroli przeprowadzono kompleksowo. Kontrole obejmowały 

zagadnienia w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy (wyjątki stanowiły podmioty niemające 

własnych siedzib, świadczące usługi u osób fizycznych lub na terenie innych województw), 

zagadnienia prawnej ochrony pracy oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Przy kontroli 

poszczególnych zagadnień inspektorzy kierowali się listami kontrolnymi.  

 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy najczęstszymi nieprawidłościami były: 

 

Niewłaściwe przygotowanie pracowników: 

 brak szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp, 18,6% podmiotów, 

 brak szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, 26,6% podmiotów, 

 brak programów szkoleń, 31,2% podmiotów, 

 brak wstępnych badań lekarskich, 22% podmiotów, 

 brak okresowych badań lekarskich, 19,4% podmiotów. 

 

Nieprawidłowości związane z informowaniem pracowników o ryzyku zawodowym: 

 39% pracodawców nie udokumentowało oceny ryzyka zawodowego dla ogółem 350 stanowisk 

pracy, 

 427 pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach nie zostało zapoznanych z ryzykiem 

zawodowym. 

 

Nieprawidłowości związane z ograniczeniem wpływu na zdrowie pracowników czynników szkodliwych, 

niebezpiecznych i uciążliwych:  

 25% pracodawców nie dokonało rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia 

w środowisku pracy, a 30% nie zleciło przeprowadzenia ich pomiarów,  

 w 24 zakładach, stanowiących 7% zbadanych zakładów, pracownicy nie zostali wyposażeni 

w środki ochrony indywidualnej, a w 6% zbadanych zakładów pracownicy nie stosowali 

przydzielonych im środków, 

 również w 23 zakładach (5% zbadanych) pracownicy nie otrzymali od pracodawcy odzieży 

roboczej. 

 

Nieprawidłowości dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy, stanowisk prac i ich wyposażenia 

technicznego na ogół nie przekraczały 10% skontrolowanych zakładów. Na nieco ponad 1 000 

skontrolowanych urządzeń, w 99 przypadkach stwierdzono brak lub niewłaściwe osłony i urządzenia 

ochronne, w 38 przypadkach wniesiono uwagi do elementów sterowniczych mających wpływ na 

bezpieczeństwo ich obsługi. 24 maszyny na 770 skontrolowanych nie posiadały urządzeń do 

uruchamiania oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymania.  

 

Większe zaniedbania pracodawców stwierdzono w przypadku zapewnienia instrukcji bezpiecznej 

organizacji pracy: 

 instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i innych urządzeń brakowało w 33% 

skontrolowanych podmiotów, 

 instrukcji magazynowania i składowania brakowało w 50% przypadków. 
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Inne nieprawidłowości: 

 w 13% podmiotów stwierdzono brak rejestru wypadków przy pracy, 

 w 15% przypadków nie zorganizowano w sposób zgodny z przepisami służby bhp, 

 należyte wykonywanie zadań służby bhp zakwestionowano w 9% przypadków. 

 

Z zakresu prawnej ochrony pracy nieprawidłowości stwierdzono w poszczególnych grupach zagadnień 

prawa pracy. Najczęstsze to: 

 

Stosunek pracy: 

 na 110 zakładów zobowiązanych do opracowania regulaminów pracy w 18 stwierdzono brak 

tego dokumentu, a w 46 przypadkach regulamin posiadał wady prawne, 

 10 pracodawców nie opracowało regulaminu wynagradzania, a 12 dokumentów wymagało 

poprawy lub uzupełnienia, 

 w 9% przypadków pracodawcy nie prowadzili akt osobowych zatrudnianych pracowników, 

 na 501 zbadanych podmiotów, w 82 przypadkach inspektorzy zakwestionowali zawarcie 

umowy cywilnoprawnej w warunkach właściwych dla umowy o pracę. 

 

Czas pracy: 

 najczęstszym uchybieniem pracodawców było nieprowadzenie (22% ogółu kontrolowanych), 

lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy (15% ogółu kontrolowanych), 

 79 pracownikom, na 1 746 zatrudnionych w kontrolowanych podmiotach, pracodawcy nie 

zapewnili dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy. 

 

Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy: 

 wieloletnim problemem pracodawców jest nieterminowość wypłaty wynagrodzenia. 

W zakładach skontrolowanych po raz pierwszy, w 42 na 468 skontrolowanych podmiotów, 

wynagrodzenie dla 151 pracowników wypłacono z opóźnieniem.  

 60 pracownikom zatrudnionym w 21 zakładach nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych, na łączną sumę 26 058 zł.  

 18 pracownikom zatrudnionym w 5 zakładach nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia za 

pracę w porze nocnej, na łączną sumę 2 691 zł. 

 

„Pierwsze kontrole” nie ujawniły istotnych nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia. 23 pracownikom na 2 979 skontrolowanych podmiotów 

pracodawca nie potwierdził na piśmie umowy o pracę. 30 osób świadczyło pracę bez jakiejkolwiek 

umowy. Dotyczy to 0,95% skontrolowanych pracobiorców i 3% pracodawców. 

 

Zastosowane środki prawne i uzyskane efekty 

 

Pomimo instruktażowo-doradczego charakteru kontroli objętych programem „Pierwsza 

kontrola”, w wyniku 492 kontroli przeprowadzonych w 2016 r. inspektorzy pracy wydali 4 172 decyzje 

oraz skierowali 3 062 wniosków i 301 poleceń. 299 poleceń i 1 521 decyzji ustnych zostało 

wykonanych w trakcie trwania kontroli. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu kolejnych 1 848 decyzji 

i 2 157 wniosków. W sumie pracodawcy wykonali decyzje inspektorów pracy w 81% przypadków. 

W odniesieniu do poleceń i wniosków zrealizowano 73% tych środków prawnych.  

Wykonując decyzje inspektorów pracy pracodawcy usunęli ujawnione nieprawidłowości 

i przyczynili się do poprawy warunków pracy w swoich zakładach.  

W uzasadnionych przypadkach inspektorzy nadali decyzjom rygor natychmiastowej 

wykonalności. Zanotowano 484 takie przypadki. Wydano również 40 decyzji wstrzymujących, w tym 

dotyczących wstrzymania eksploatacji ogółem 78 maszyn, zakazujących prowadzenia robót na 

wysokości bez właściwych zabezpieczeń (7 przypadków). Decyzje te bezzwłocznie usunęły 

bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pracowników. Kierując 14 pracowników do innych prac 
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inspektorzy odsunęli ich od zagrożeń związanych z brakiem środków ochrony osobistej lub brakiem 

wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych.  

W wyniku wykonania 4 z 5 wydanych decyzji płacowych dla 6 pracowników wyegzekwowano 

kwotę 29 562 zł. Z kolei realizacja 61 wniosków dotyczących wypłaty różnych świadczeń ze stosunku 

pracy spowodowała wypłatę 34 888,28 zł dla 81 pracowników.  

W 84% kontroli inspektorzy pracy nie zastosowali sankcji karnych poprzestając, oprócz 

wydanych środków prawnych, o których mowa powyżej, na doradztwie i pouczeniu. W trakcie 492 

kontroli udzielono 2 285 porad prawnych, w tym 409 z zakresu legalności zatrudnienia. 2 132 

udzielonych porad dotyczyło bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W pozostałych 16% kontroli sankcje karne zostały nałożone. Skierowano 7 wniosków do sądu 

o ukaranie zawierające ogółem 31 wykroczeń. Na pracodawców lub osoby ich reprezentujące 

nałożono 38 mandatów karnych z ogólną liczbą wykroczeń 138. W 31 przypadkach inspektorzy pracy 

poprzestali na zastosowaniu środków wychowawczych.  

Analiza poszczególnych kar wykazała, że zastosowano je w uzasadnionych przypadkach. 

Mandaty karne nałożono w przypadkach ujawnienia rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony 

pracy lub bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, a przepisy ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obligowały inspektorów do skierowania wniosku do sądu 

o ukaranie.  

 

Wnioski 

 

Na 2016 r. dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w programie „Pierwsza kontrola” 

zaplanowano przeprowadzenie 120 kontroli. Poza planem pracodawców dotychczas 

niekontrolowanych było ponad trzykrotnie więcej. Były to głownie kontrole związane ze zgłoszonymi 

skargami lub wypadkami przy pracy. W tych przypadkach kontroli nie ograniczano do zbadania 

zasadności skargi czy okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, lecz jej zakres przedmiotowy 

rozszerzono o założenia programu „Pierwszej kontroli”. Analizując wyniki wszystkich 492 kontroli 

stwierdzić należy, że kontrole te spełniły zakładane cele. Pierwsze kontrole, podobnie jak każde inne, 

doprowadziły do tego, że pracodawcy dostosowali organizację swoich małych i średnich zakładów do 

obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wykorzystując uzyskaną od inspektorów wiedzę, korzystając z ich porad i podpowiedzi. Ujawnione 

nieprawidłowości zostały usunięte poprzez realizację wydanych przez inspektorów środków prawnych. 

Do bardziej przyjaznego odbioru kontroli inspektora pracy przez pracodawców niewątpliwie przyczyniło 

się inne rozłożenie priorytetów kontroli. Pracodawcy korzystnie przyjęli fakt, że wizyta inspektora nie 

musi się z góry łączyć z nieuchronną karą, ale z pomocą w rozwiązaniu ich problemów. W związku 

z czym celowe jest kontynuowanie tego programu w przyszłości, z ewentualną modyfikacją 

ograniczającą wielkość zakładu i okres jego działalności. 

 

4. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

Na terenie województwa kujawsko–pomorskiego (wg stanu na dzień 16 stycznia 2017 r.) 

znajdują się 84 zakłady pracy chronionej i działa 9 zakładów aktywności zawodowej. W 2016 r. 

8 przedsiębiorców zrezygnowało ze statusu.  

Z roku na rok maleje liczba zakładów pracy chronionej, natomiast powstają nowe zakłady 

aktywności zawodowej – w roku ubiegłym zakład taki został utworzony we Włocławku.  

W ramach realizacji tematu ujętego w planie rocznym pn. „Przestrzeganie przepisów 

dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych”, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 148 kontroli, u 135 przedsiębiorców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne. Kontrolami objęto zarówno pracodawców zapewniających warunki chronione 

(zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej), jak i zakłady z tzw. wolnego rynku pracy. 

W zakładach tych zatrudnionych było łącznie 9 080 pracowników, w tym 4 211 niepełnosprawnych. 
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Najwięcej kontroli przeprowadzono w małych i średnich zakładach. Największa liczba skontrolowanych 

podmiotów należała do sektora przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i napraw.  

 

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy wykazała, że najniższy poziom 

dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył następujących zagadnień: 

 obiekty i pomieszczenia pracy - nieprawidłowości dotyczyły głównie braku zabezpieczenia lub 

oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz niewłaściwego stan technicznego pomieszczeń,  

 ocena ryzyka zawodowego – przede wszystkim brak w ocenie ryzyka uwzględnienia 

szczególnych uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością, 

 maszyny i urządzenia techniczne – głównie brak osłon i urządzeń ochronnych, a także 

odpowiednich elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo pracy, 

 urządzenia i instalacje energetyczne – nieprawidłowości dotyczyły braku pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim, 

 przygotowania do pracy – w większości uchybienia dotyczyły braku szkoleń okresowych, 

 stosunku pracy – brak informacji lub nieprawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia, 

 czasu pracy – głównie zatrudnianie pracowników ponad obowiązujący dobowy i tygodniowy 

wymiar czasu pracy.  

 

W jednym z zakładów zatrudniających pracowników niepełnosprawnych na wolnym rynku 

pracy, stwierdzono liczne nieprawidłowości istotne z punktu widzenia problematyki ochrony pracy. 

Kontrola wykazała, że większość pomieszczeń zakładu nie spełniania wymogów kubaturowo-

przestrzennych: wysokość pomieszczeń wynosiła zaledwie 2,43 m, przy normie wynoszącej 3,3 m, na 

każdego pracownika nie zapewniono co najmniej 13 m
3 

wolnej objętości pomieszczenia, nie 

zapewniono bezpiecznych i wygodnych dojść do stanowisk pracy (szerokość niektórych przejść 

komunikacyjnych wynosiła zaledwie 0,15 m, 0,30 m), pomieszczenia usytuowane były poniżej poziomu 

otaczającego terenu, brak było odpowiedniej wymiany powietrza, odpowiedniego oświetlenia 

dziennego (stosunek powierzchni okien do podłogi w niektórych pomieszczeniach wynosił 1:76, 1:37 

przy normie 1:8) nie zapewniono pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnego (brak umywalni, 

szatnia, z której korzystało 13 pracowników posiadała powierzchnię 2,4 m
2
, powierzchnia jadalni 

wynosiła 5,3 m
2
). W wyniku dokonanych ustaleń wydane zostały stosowne środki prawne celem 

przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz skierowane zostały do właściwych organów pisma 

powiadamiające o nieprawidłowościach. 

Po kontrolach przeprowadzonych w zakładach pracy chronionej (łącznie skontrolowano 38 

pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej) skierowane zostały 2 powiadomienia do 

Wojewody Kujawsko–Pomorskiego o nieprawidłowościach. W obu przypadkach dotyczyły one 

prowadzenia działalności gospodarczej w miejscach nieujętych w decyzji przyznającej status zakładu 

pracy chronionej. W pierwszym przypadku pracodawca rozszerzył działalność o obiekt zlokalizowany 

poza siedzibą firmy, w drugim natomiast zmienił miejsce prowadzenia działalności i przeniósł ją do 

nowego obiektu.  

Analiza wyników kontroli przeprowadzonych w zakładach zapewniających warunki chronione 

pozwala stwierdzić, że w większości badanych zagadnień dotyczących technicznego bezpieczeństwa 

pracy stan naruszeń przepisów w okresie ostatnich 2 lat utrzymuje się na tym samym poziomie. 

Kontrole przeprowadzone w 2016 r. wykazały większą liczbę naruszeń przepisów dotyczących barier 

architektonicznych. Wzrost ten wynika głównie z faktu zatrudnienia pracowników z innymi 

schorzeniami i braku zabezpieczenia i właściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych, stosownie do 

wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności. Również w większej liczbie 

zakładów, w porównaniu do lat poprzednich, odnotowano naruszenia przepisów dotyczących 

budynków i pomieszczeń pracy (nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego 

związanego z użytkowaniem obiektów/ pomieszczeń).  

Kontrole w zakładach otwartego rynku pracy wykazały, że nadal najwięcej zakładów narusza 

przepisy dotyczące czasu pracy – głównie w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych 

ponad obowiązujące ich normy czasu pracy, tj. w godzinach nadliczbowych. Niepokojącym jest fakt, iż 
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w roku ubiegłym, w którym kontrolą objęto o 30% mniej zakładów w porównaniu do 2015 r., więcej 

przedsiębiorców naruszało przepisy o czasie pracy.  

Działania inspektorów pracy przyczyniły się w sposób znaczący do poprawy przestrzegania 

przepisów prawa pracy, zarówno z zakresu prawnej ochrony pracy jak i technicznego bezpieczeństwa 

pracy. 

 

Przykłady efektów uzyskanych w wyniku kontroli niektórych zagadnień: 

 76 pracowników otrzymało zgodną z przepisami informację o niektórych warunkach 

zatrudnienia, 

 44 pracowników poddano szkoleniom okresowym w zakresie bhp, 

 zweryfikowano oceny ryzyka zawodowego dla 137 pracowników uwzględniając szczególne 

uwarunkowania związane z ich niepełnosprawnością, 

 w 10 zakładach poprawiono stan techniczny obiektów i pomieszczeń; w jednym z zakładów 

zatrudniającym 65 osób niepełnosprawnych uzupełniono ubytki, usunięto znaczne 

zabrudzenia, odchodzące płaty farby i odnowiono ściany w pomieszczeniach,  

 na 38 stanowiskach pracy wyposażono maszyny i urządzenia techniczne w odpowiednie 

urządzenia ochronne, eliminując w ten sposób bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia 

pracowników, 

 w 15 zakładach przeprowadzono badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  

 

W większości przypadków kontrole przeprowadzone w zakładach zatrudniających 

pracowników niepełnosprawnych przyniosły konkretne efekty w postaci poprawy przestrzegania 

przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy wydali łącznie 229 decyzji oraz skierowali 70 wniosków i 49 

poleceń. O poprawie przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy w porównaniu do 

2015 r. świadczy spadek liczby wydanych środków prawnych, gdzie przy 4,5% mniejszej liczbie 

kontroli, wydano o 9% mniej wniosków/ poleceń. Wydano natomiast o 15% więcej decyzji, co świadczy 

o rosnącej liczbie naruszeń przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Najczęściej podawaną przez pracodawców przyczyną naruszeń prawa była nieznajomość 

przepisów przez nich samych lub przez „służby kadrowe”, w szczególności dotyczących czasu pracy 

oraz przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy skarżyli się na brak 

przepisów regulujących kwestie związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,  

a w szczególności wymagań, jakie muszą spełniać obiekty, pomieszczenia, stanowiska pracy 

w stosunku do osób niepełnosprawnych ze szczególnymi schorzeniami. Pracodawcy podkreślali 

również, że słaba kondycja finansowa zakładów ogranicza możliwości inwestowania w infrastrukturę 

i wyposażenie. Niektóre zakłady nadal odczuwają skutki kryzysu ekonomicznego. Według inspektorów 

pracy, inne przyczyny naruszeń prawa to również brak lub niewłaściwy nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów, czy bagatelizowanie zagrożeń w środowisku pracy. Ponadto pracodawcy często nie 

traktowali zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy na równi z działalnością podstawową.  

Poza działalnością kontrolno–nadzorczą Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 

podejmował w roku ubiegłym szereg działań promocyjno–prewencyjnych. Do najważniejszych należało 

zorganizowanie kolejnej już IV konferencji „Osoba Niepełnosprawna w zatrudnieniu”. Uczestniczyło 

w niej ponad 80 osób, z czego większość stanowili pracodawcy z regionu. W trakcie konferencji 

wystąpiło 10 prelegentów, którymi byli pracodawcy, przedstawiciele wielu instytucji (PFRON, PUP, 

MOMP) oraz osoby niepełnosprawne. Hasło przewodnie ubiegłorocznej konferencji brzmiało: „Mówię, 

słyszę i widzę”.  
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W ramach realizacji postanowień zawartych w Deklaracji zawartej pomiędzy Głównym 

Inspektorem Pracy a Prezesem PFRON, kontynuowano również współpracę z Dyrektorem Oddziału 

PFRON w Toruniu, dotyczącą wymiany informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych 

u pracodawców korzystających ze środków Funduszu.  

 

5. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 
zakładach branży paliwowej 
 

Zgodnie z Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2016 r., 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 listopada 2011 r.”, 

wspólnie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska, 

przeprowadzono kontrolę w wybranym zakładzie branży paliwowej.  

Kontrola ta miała charakter kontroli weryfikacyjnej, po przeprowadzonej wcześniej samokontroli 

realizowanej przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne przygotowane wspólnie przez trzy 

wymienione instytucje kontrolne.  

 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ocenie poddano między innymi: 

 stanowiska i procesy pracy, w tym wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, 

 dokumentowanie oraz analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,  

 przygotowanie pracowników do pracy, 

 stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy, 

 zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych, 

 dokumentację dotyczącą zagrożeń wybuchowych. 

 

Działania prewencyjne polegające na samokontroli podjętej przez zakład pozwoliły na 

usunięcie uchybień i nieprawidłowości, które nie wystąpiły już podczas kontroli weryfikacyjnej.Nie było 

więc konieczności wydawania decyzji i wniosków pokontrolnych. Stwierdzono również, że pracownicy 

zakładu posiadają wiedzę na temat procedur zawartych w systemie bezpieczeństwa, w szczególności 

wykazują się znajomością instalacji i sprzętu przygotowanego na wypadek awarii. 

Wspólna kontrola PIP, PSP i IOŚ pozwoliła również na wymianę spostrzeżeń przez 

kontrolujących i wymianę 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.  
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6. Ograniczanie zagrożeń środowiska pracy w wybranych 

zakładach azotowych 
 

Zgodnie z Programem działania PIP na 2016 r. w myśl uzgodnień dokonanych w ramach 

Grupy Roboczej Przemysłu Chemicznego, inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wspólnie 

z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadził na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego jedną kontrolę dotyczącą eliminowania zagrożeń 

środowiska pracy przy magazynowaniu chlorku winylu. 

Kontrola ta miała charakter kontroli weryfikacyjnej, po przeprowadzonej wcześniej samokontroli 

realizowanej przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne przygotowane wspólnie przez trzy 

wymienione instytucje kontrolne i nie wykazała wielu rozbieżności w stosunku do ustaleń samokontroli 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ocenie poddano między innymi: 

 stanowiska i procesy pracy, w tym wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych,  

 stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy, 

 przygotowanie pracowników do pracy, 

 dokumentowanie oraz analizę okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,  

 dokumentację dotyczącą zagrożeń wybuchowych, 

 dokumentację zakładu dużego ryzyka. 

 

Do najistotniejszych uchybień ujawnionych podczas kontroli inspektora pracy należały: 

 sporządzenie instrukcji dotyczącej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych 

niespełniającej wymagań prawnych w tym zakresie,  

 brak wytyczonych odnośnie dojść do obszaru magazynu przejściowego chlorku winylu,  

 niewłaściwy stan techniczny wejść do ww. magazynu, 

 niewystarczająca efektywność stosowanego systemu monitoringu stężeń części palnych na 

gazometrze. Aktualny system ostrzegania przed wyciekami chlorku winylu w obrębie zbiornika 

gazometru składa się z jednego detektora chlorku winylu i części palnych, zlokalizowanego na 

poziomie 1,8 m. W przypadku wystąpienia emisji chlorku winylu w wyższych częściach 

zbiornika, osoby przebywające na galerii zbiornika, mogą nie zostać w porę ostrzeżone przed 

możliwością narażenia na kontakt z chlorkiem winylu. Brak detektorów na wyższych 

poziomach zwiększa również zagrożenie pożarowe w przypadku emisji chlorku winylu. 

 

W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych inspektor pracy wydał 4 decyzje nakazowe 

i skierował do pracodawcy wystąpienie zawierające 1 wniosek pokontrolny.  

Działania prewencyjne polegające na samokontroli poprzedzającej wspólną kontrolę 

prowadzoną przez PIP, PSP i IOŚ przyczyniły się do wcześniejszego podjęcia przez służby zakładowe 

działań kontrolnych w zakresie obejmującym wszystkie zagadnienia objęte listą kontrolną. 

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w ramach samokontroli 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 organy kontroli państwowej.  
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7. Kontrole problematyki REACH i CLP 
 

Celem kontroli było dokonanie oceny wypełniania przez pracodawców – dalszych użytkowników 

chemikaliów - obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów, tj.: 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH), a także rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

16 grudnia 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, wszystkie w branży mleczarskiej:  

4 w zakładach, których podstawowym przedmiotem działalności jest przetwórstwo mleka i wyrób serów 

i 1 w zakładzie zajmującym się skupem i hurtową sprzedażą wyrobów mleczarskich. Pod względem 

liczby zatrudnionych, 1 zakład jest firmą zatrudniającą od 10-50 pracowników, trzy od 51-250 

pracowników i jeden powyżej 250 pracowników. W zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było 

łącznie 713 pracujących, w tym 311 bezpośrednio narażonych na działanie substancji i mieszanin 

chemicznych. Substancje i mieszaniny chemiczne stosowano tam w procesach chłodniczych, 

w technologii automatycznego i ręcznego mycia, dezynfekcji i sterylizacji urządzeń produkcyjnych oraz 

armatury nabiałowej, w oczyszczalniach ścieków, w laboratoriach i w służbach utrzymania ruchu. We 

wszystkich 5 zakładach stosowano ogółem ok. 450 różnych substancji i mieszanin. Połowa z nich to 

chemikalia niebezpieczne (stwarzające zagrożenie). 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

W 2016 r. uchybienia ujawnione zostały w różnych zakładach, bez względu na wielkość 

zatrudnienia. Podczas kontroli nie stwierdzono jednak rażących naruszeń prawa. 

W dalszym ciągu nie przestrzega się przepisów regulujących dostęp do informacji 

o zagrożeniach chemikaliami. 

Aż w 4 zakładach - w kontrolowanych dokumentacjach (instrukcje, programy szkoleń) nie 

uwzględniono wymagań dotyczących oznakowania CLP.  

We wszystkich zakładach opracowano wymagane spisy substancji i mieszanin 

niebezpiecznych, ale w 3 zakładach spisy takie były niepełne lub nieaktualne. W 3 zakładach brak było 

kart charakterystyki dla 6 z używanych mieszanin, stwierdzono też 4 przypadki posiadania kart 

nieaktualnych. W efekcie w 2 zakładach pracownicy nie mieli dostępu do niektórych kart 

charakterystyk, w szczególności tych substancji i mieszanin, których nie zamieszczono w spisach.  

Dodatkowo stwierdzono, że w ocenach ryzyka zawodowego sporządzanych w 4 zakładach, nie 

dokonano pełnej identyfikacji zagrożeń czynnikami chemicznymi, w szczególności nie uwzględniono 

w wymagany sposób 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 występowały nieprawidłowości dotyczące wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych. 

Nadal dość często stwierdza się nieprawidłowości w zakresie doboru miejsc 

składowania/ przechowywania chemikaliów, w szczególności w zakresie wyposażenia tych miejsc 

(stan podłóg, wentylacja). Nieprawidłowości takie stwierdzono w 2 zakładach. 

W 4 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. Dotyczyło to 74 pracowników bezpośrednio narażonych na działanie agresywnych substancji 

i mieszanin chemicznych. 

Po raz pierwszy w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono niezgodnego z CLP 

oznakowania pojemników/ opakowań z substancjami i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie 

(skontrolowano 9 substancji i 13 mieszanin). 
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Podobnie jak w latach ubiegłych, nie stwierdzono w ogóle uchybień w zakresie wyposażenia 

lub stosowania odzieży roboczej i obuwia ochronnego i roboczego przez pracujących z chemikaliami. 

Zdaniem kierujących przedsiębiorstwami, stwierdzone naruszenia prawa wynikały głównie 

z nieznajomości przez nich szczegółowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

stosowaniu substancji i preparatów chemicznych. Kierujący najmniejszym z kontrolowanych zakładów 

o rozporządzeniach REACH i CLP tylko słyszał. W dużych zakładach znajomość tych rozporządzeń 

przez wyznaczone osoby nadzoru i pracowników etatowej służby bhp była na poziomie 

zadowalającym. Zdaniem wszystkich, szczególnie przepisy dotyczące ocen ryzyka zawodowego przy 

stosowaniu chemikaliów, są niejednoznaczne. 

W ocenie inspektora pracy przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości są także 

niedostateczne przygotowanie specjalistów służby bhp do wykonywania ciążących na nich 

obowiązków w zakresie rozpoznawania zagrożeń chemikaliami w obsługiwanych zakładach, a niekiedy 

również zwykłe lekceważenie tych obowiązków. 

Stwierdzone nieprawidłowości nie wynikały z braku środków finansowych, lecz z braku 

nadzoru i nieskuteczności kontroli wewnętrznej. 

Liczba uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy stosowaniu chemikaliów w zakładach kontrolowanych w 2016 r. była zbliżona do 

stwierdzanych w latach ubiegłych. Liczba ta mogłaby być mniejsza w przypadku większej skuteczności 

kontroli funkcjonalnej u pracodawców. 

 

Działania prewencyjne 

 

Pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym w kontrolowanych zakładach za bezpieczną 

organizację pracy udzielono ogółem 49 porad, w tym 14 porad prawnych i 35 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, wymagań dla instrukcji bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Przekazano informacje o dostępie na stronie internetowej PIP do poradników i broszur: 

„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. 

 

Zastosowane środki prawne 

 

W wyniku kontroli wydano ogółem 30 decyzji tematycznych, w tym 12 na piśmie oraz 

4 wystąpienia, zawierające 6 wniosków tematycznych. 18 decyzji ustnych wydano podczas kontroli. 

Wszystkie zostały wykonane. Wyniki 4 przeprowadzonych kontroli sprawdzających świadczą 

o wykonaniu wszystkich decyzji pisemnych i wniosków wydanych w 4 zakładach (w 1 zakładzie nie 

wydano tematycznych decyzji pisemnych i wniosków). 

 

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: 

 w 3 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 4 zakładach dostarczono chemicznie szczelne okulary ochronne 74 pracownikom 

bezpośrednio narażonym na działanie agresywnych substancji i mieszanin chemicznych; 
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 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 4 zakładach w instrukcjach oraz w programach szkoleń bhp uwzględniono informacje 

o nowych zasadach oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Przeprowadzone kontrole stanowiły kontynuację realizacji zadań z lat ubiegłych. Kolejny, 

dziewiąty już rok prowadzono je z uwzględnieniem przygotowania pracodawców – dalszych 

użytkowników - do zagadnień ujętych w rozporządzeniach REACH i CLP. Objęły zakłady wybranej 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy branży mleczarskiej.  

Wyniki kontroli wskazują, że wybór branży był trafny. Podczas kontroli ujawniono 

i wyeliminowano podobną liczbę nieprawidłowości, jak w latach wcześniejszych. Kontrolowani 

pracodawcy w dalszym ciągu nie posiadają niezbędnej wiedzy o obowiązkach wynikających z obu 

rozporządzeń. 

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. Pomocne w tym zakresie byłoby wydanie kolejnego poradnika dla 

pracodawców stosujących chemikalia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującego nowe 

wymagania dotyczące ich klasyfikacji, znakowania i pakowania dla wszystkich niebezpiecznych 

chemikaliów od 1 czerwca 2015 r. tj. po zakończeniu okresów przejściowych. 

Brak dostatecznej wiedzy pracodawców i kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. bhp 

obsługujących zakłady w zakresie bezpiecznego stosowania substancji i preparatów chemicznych, to 

w dalszym ciągu podstawowa przyczyna stwierdzanych uchybień.  

 

8. Wymagania zasadnicze i minimalne 
 

Zasadniczym celem prowadzonych kontroli w zakresie nadzoru rynku było dokonanie oceny 

spełniania minimalnych i zasadniczych wymagań dotyczących już użytkowanych, a także 

wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku maszyn oraz środków ochrony indywidualnej.  

Do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie wyznaczeni zostali inspektorzy pracy 

o wykształceniu kierunkowym mechanicznym i pokrewnym, w szczególności inspektorzy posiadający 

właściwą specjalizację oraz doświadczenie i niezbędną wiedzę w zakresie kontroli maszyn oraz 

środków ochrony indywidualnej, jak również przeprowadzający w latach ubiegłych podobne kontrole 

tematyczne.  

Ocenę spełnienia wymagań zasadniczych prowadzono w trakcie rutynowych kontroli 

tematycznych oraz podczas kontroli związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy. 

Ponadto inspektorzy pracy udzielali szeregu porad z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń 

technicznych oraz stosowania środków ochrony indywidualnej podlegających zasadniczym 

wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także interpretacji obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa. 
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A. Egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych – maszyny poligraficzne i do przetwórstwa 

papierniczego 

 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili w 2016 r. 

w omawianym obszarze 10 kontroli w 10 podmiotach. W ramach tych kontroli poddali ocenie 11 

maszyn poligraficznych i do przetwórstwa papierniczego. 

 

Według wytycznych do realizacji tematu przeprowadzono: 

 3 kontrole u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 5 kontroli u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 1 kontrolę u pracodawcy zatrudniającego od 50 do 249 pracowników, 

 1 kontrolę u pracodawcy zatrudniającego powyżej 250 pracowników. 

 

Wśród zakładów objętych kontrolą (według podziału PKD) było: 

 8 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 

 2 zakłady prowadzące działalność profesjonalną. 

 

W skontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 666 pracujących, z czego 604 na 

podstawie stosunku pracy, w tym 189 kobiet i 95 pracowników niepełnosprawnych. 

W toku kontroli tematycznych inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy ocenili spełnianie wymagań zasadniczych dla 11 maszyn poligraficznych 

i do przetwórstwa papierniczego wyprodukowanych po 1 maja 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 (54,6%) 

maszyn spełniało wymagania zasadnicze, a 5 (45,4%) maszyn nie spełniało wymagań zasadniczych. 

Zasadniczych wymagań nie spełniały 2 maszyny wyprodukowane przez producenta japońskiego, 

2 maszyny wyprodukowane przez producenta polskiego i 1 maszyna wyprodukowana przez 

producenta chińskiego. 

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 5 maszyn poligraficznych 

i do przetwórstwa papierniczego dotyczyły nieprawidłowości dotyczących oznakowania znakiem CE, 

deklaracji zgodności, oznakowania znakami i piktogramami bezpieczeństwa oraz instrukcji 

użytkowania. Niezgodności dotyczące 3 maszyn usunięte zostały w ramach dobrowolnych działań 

podjętych przez upoważnionych przedstawicieli producentów, co wykazały przeprowadzone kontrole 

sprawdzające u użytkowników. W 2 przypadkach dokumentacja z kontroli została przesłana według 

właściwości miejscowej strony postępowania do Okręgowych Inspektoratów Pracy w Łodzi  

i w Krakowie. 

Ponadto Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy prowadził 1 postępowanie (przekazane 

z OIP w Białymstoku) zakończone wydaniem decyzji z nadzoru rynku o umorzeniu postępowania 

w związku z usunięciem niezgodności dotyczących maszyny poligraficznej. 
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Widok ogólny plotera tnącego GRAPHTEC, typu FC8000-160 

 

 
Informacje umieszczone na obudowie plotera w językach obcych i po dobrowolnym działaniu upoważnionego 

przedstawiciela producenta w języku polskim 

 

B. Spełnianie wymagań zasadniczych dla środków ochrony oczu i twarzy 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 21 kontroli w 19 podmiotach, w toku których ocenili 

spełnianie wymagań zasadniczych dla 21 egzemplarzy rękawic ochronnych stosowanych przez 

pracowników podczas pracy.  

W 2 kontrolowanych przypadkach na 21 wyrobów (9,5%) inspektorzy pracy uznali, że wyroby 

te nie spełniały wymagań zasadniczych. 

 

W ramach realizacji tego tematu przeprowadzono: 

 3 kontrole u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 

 7 kontroli u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 8 kontrole u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 3 kontrole u pracodawców zatrudniających 250 i więcej pracowników. 

 

Wśród pracodawców objętych kontrolą (według sekcji PKD) było: 

 14 podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, 

 3 podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw, 

 2 podmioty prowadzący działalność związaną z budownictwem oraz dostawą wody. 

 

W skontrolowanych zakładach zatrudniano ogółem 2 352 pracujących, w tym 2 231 na 

podstawie stosunku pracy, 121 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 
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Łącznie skontrolowano 21 rodzajów rękawic, w tym 15 wyrobów producenta polskiego, po 

2 wyroby producenta chińskiego i czeskiego oraz po 1 wyrobie producenta pakistańskiego 

i belgijskiego. 

Kontrole były przeprowadzone w zakładach, w których ze względu na występujące zagrożenia 

pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w szczególności rękawice ochronne. 

Do kontroli inspektorzy pracy typowali różne typy i modele rękawic, takie jak: wodoszczelne, 

spawalnicze, chroniące przed urazami mechanicznymi, czynnikami chemicznymi, gorącymi 

przedmiotami, ognioodporne, wprowadzone do obrotu od 1 maja 2004 r. 

Podczas kontroli oceniono poprawność budowy wydanych pracownikom rękawic ochronnych, 

zapisy w instrukcjach wydanych przez producentów dla użytkowników, wymagane oznakowanie 

wyrobów, w tym nazwą producenta i znakiem CE oraz poprawność sporządzenia przez producentów 

deklaracji zgodności. 

W 2 kontrolowanych przypadkach na 21 wyrobów (9,5%) inspektorzy pracy uznali, że wyroby 

te nie spełniały wymagań zasadniczych. 

Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że niezgodności z zasadniczymi 

wymaganiami ocenianych rękawic ochronnych dotyczyły braku wymaganej dokumentacji 

towarzyszącej wyrobowi albo treść tej dokumentacji (w szczególności instrukcji użytkowania) była 

niewłaściwa.  

Pracodawcy wyposażając pracowników w tego typu środki ochrony indywidualnej kierowali się 

często tylko potrzebą wyposażenia pracowników w jakiekolwiek rękawice, rzadziej patrząc na ich 

przeznaczenie, które wynikało w treści instrukcji użytkowania i warunków określonych przez 

producenta. Stąd też instrukcja czy jej treść nie była często brana przez pracodawców pod uwagę. 

Bardzo często pracodawcy przyznawali (nawet ci, u których nie stwierdzano nieprawidłowości), 

że nie zwracali uwagi na treść instrukcji użytkowania i czy w ogóle została dołączona do wyrobu, 

ponieważ składając zamówienie u sprzedawcy ufali, że otrzymają towar odpowiedniej jakości. Z kolei 

wyznacznikiem wymiany rękawic było najczęściej ich fizyczne zużycie. Nikt nie zwracał uwagi np. na 

sposób ich konserwacji, o czym mówił producent w instrukcji.  

Otrzymując rękawice w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych opakowania te 

z instrukcją były po prostu wyrzucane. 

Takie postępowanie pracodawców może świadczyć o braku świadomości obowiązku 

zapoznawania się z informacjami kierowanymi przez producenta do użytkownika. 

Jednak kontrole prowadzone w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy pokazały, że 

problem niezgodności z wymaganiami zasadniczymi stosowanych środków ochrony indywidualnej 

występuje tylko w niewielkim stopniu. Przeważająca większość użytkowników była świadoma 

stosowania rękawic ochronnych spełniających wymagania zasadnicze.  

Taki stan rzeczy jest na pewno skutkiem uświadamiania pracodawców w zakresie stosowania 

odpowiednich, tj. spełniających wymagania zasadnicze, środków ochrony indywidualnej. Udzielanie 

porad w tym zakresie przez inspektorów pracy podczas wcześniej prowadzonych kontroli zarówno 

samym użytkownikom jak i służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, przyniosło oczekiwany skutek. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły 4 dokumentacje dotyczące 

wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi z 4 okręgowych inspektoratów pracy, tj. z Zielonej 

Góry, Katowic, Wrocławia i Olsztyna.  

Postępowania zostały wszczęte w stosunku do 3 niezgodnych w wymaganiami zasadniczymi 

wyrobów, o których informacje wpłynęły z OIP w Zielonej Górze, Wrocławiu i Olsztynie.  

Z powodu likwidacji strony postępowania Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy nie 

wszczynał postępowania w stosunku do podmiotu wprowadzającego do obrotu rękawice ochronne 

marki WeldZone, typ 106.1690K, niespełniające zasadniczych wymagań. 
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rękawice spawalnicze pięciopalczaste wykonane  

ze skóry licowanej  

widok oznaczeń umieszczonych na wyrobie 

 
rękawice ochronne kategorii II 

 

ulotka umieszczona w opakowaniu  

na 12 par rękawic ochronnych  

 

C. Kontrole nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów 

pirotechnicznych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi 

 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszcz przeprowadzono łącznie 43 

kontrole w ramach nadzoru rynku, w tym w podtemacie A – 4 kontrole, podtemacie B – 27 kontroli, 

podtemacie C – 12 kontroli. 

 

Kontrole związane z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych 

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w zakresie realizacji tematu odnoszącego 

się do kontroli związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych wpłynęły zapytania 

dotyczące następujących wyrobów: 

 maszyna tynkarska marki PUTZMEISTER, kraj pochodzenia: Norwegia. 

 maszyna do produkcji znaków drogowych okrągłych marki ELGARD, typ: K 905 AC, kraj 

pochodzenia: Rosja. 

 linia technologiczna do obróbki drewna marki Dimter, typ LG120NB, kraj pochodzenia Niemcy 

(maszyna była importowana spoza UE). 

 

Kontrole realizowane na wniosek urzędów celnych generalnie odnosiły się do oceny maszyn 

pod kątem zgodności w wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42. We wszystkich 3 maszynach 

stwierdzono brak oznakowania znakiem CE, brak deklaracji zgodności, nieprawidłowości dotyczące 

budowy oraz niewłaściwego oznakowania. W 2 przypadkach stwierdzono brak wymaganej instrukcji 

użytkowania. Wydając opinie inspektorzy pracy stwierdzili, że wyroby nie spełniają wymagań 

zasadniczych. 

Urząd Celny skierował również do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy jeden 

wniosek o wydanie opinii w sprawie spełniania zasadniczych wymagań przez wyrób – pakiet 14 

elektronicznych części zamiennych wyprodukowanych w Chinach. Po przeprowadzeniu ich oceny 
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ustalono, że były one przystosowane do zasilania prądem stałym o napięciu 5 V, w związku z czym nie 

podlegały ocenie pod kątem zgodności z dyrektywą 2006/95.  

 

Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów 

 

W powyższym temacie przeprowadzono łącznie 27 kontroli, które dotyczyły ogółem 23 

wyrobów. Kontrolami objęto następujące produkty: 

 okulary ochronne z poliwęglanu, model: TIGER, marka: WorkSafe, kraj pochodzenia: Szwecja, 

 dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny, typ SF-B4000MS, kraj pochodzenia Chiny, 

 okulary ochronne, marka: UNIVET, model: 516, typ: PC CLEAR AF, kraj pochodzenia: Włochy, 

 rękawice ochronne kat. II, marka: Procurator BHP, model: C1002, typ: Jobsafe Anti-Cut 5, kraj 

pochodzenia: Chiny, 

 kabina do napylania proszkowego, marka: VISMONT, typ: KNP-140/06, kraj pochodzenia: 

Polska, 

 wykrawarka walcowa, marka: KRYMA, model: 119/4, typ: MW-1500, kraj pochodzenia: Polska, 

 rękawice ochronne, model: REECO, kraj pochodzenia: Polska, 

 kombinezon pyłochronny, typ: BAJM-01, kraj pochodzenia: Polska, 

 prasa transferowa, marka: SCHULZE, nr model: 44702, typ: BLUE PRESS LINE 1, kraj 

pochodzenia: Polska, 

 ploter solwentowy, marka: CHALLENGER, nr modelU: FY-32, typ: fy-3206G, kraj pochodzenia: 

Chiny, 

 kompresor olejowy, marka Kraft&Dele Germania, kraj pochodzenia: Niemcy, 

 prasa mimośrodowa wysięgowa, marka: HEL-WITA, typ: EN40 nr: 4037, kraj pochodzenia: 

Polska, 

 prasa mimośrodowa wysięgowa, marka: HEL-WITA, typ: EN63 nr: 6310, kraj pochodzenia: 

Polska, 

 prasa mimośrodowa wysięgowa, marka: HEL-WITA, typ: EN63 nr: 4037, kraj pochodzenia: 

Polska, 

 rozcinarko–przewijarka, marka: JianShe, typ: FQ/L1300B, modelZFQ100813, kraj 

pochodzenia: Chiny, 

 giętarka do stali zbrojeniowej do betonu, marka: STEMA PEDAX, typ: Specjal 42 S, kraj 

pochodzenia: Niemcy, 

 rękawice ochronne antyprzecięciowe, marka: STAHLNETZ, typ: Cut-Guard ECO, kraj 

pochodzenia: Polska, 

 transporter redlerowo-zabierakowy, marka ENERGOPAL, model: 4/2016, typ: TRZ 4440/700, 

kraj pochodzenia: Polska, 

 stół składający do tektury falistej AMERPOL KARTON, model: 1409, typ: CNC-COR 1600, kraj 

pochodzenia: Polska, 

 przecinarka taśmowa z podajnikiem CNC, marka: PEHU, typ: PEBA 520, kraj pochodzenia: 

Holandia, 

 prasa do przetłoczeń, marka PPHU PROD-MASZ, model: PH180/1/2013 kraj pochodzenia: 

Polska. 

 

Kontrole w innych przypadkach 

 

W powyższym temacie przeprowadzono łącznie 12 kontroli. Kontrolami objęto następujące 

produkty: 

 przecinarka taśmowa do metali, marka: MAKTEK, typ: S-200R Manual, kraj pochodzenia: 

Polska, 

 transporter redlerowo–zabierakowy, marka: ENERGOPAL, model: 4/2016, typ: TRZ 4440/700, 

kraj pochodzenia: Polska, 

 ploter tnący, marka: GRAPHTEC typ: FC8000-130, kraj pochodzenia: Japonia, 
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 giętarka do stali zbrojeniowej do betonu, marka: STEMA PEDAX, typ: Special 42 S, kraj 

pochodzenia: Niemcy, 

 linia technologiczna do obróbki drewna, marki Dimter, typ LG120NB, kraj pochodzenia: 

Niemcy, 

 przecinarka taśmowa z podajnikiem CNC, marka: PEHU, typ: PEBA 520, kraj pochodzenia: 

Holandia, 

 obuwie bezpieczne, marka: PPO pp, model: 317, kraj pochodzenia: Polska, 

 zgrzewarka taśmowa, marka: KONKRET, typ: FRB 770 I, kraj pochodzenia: Polska, 

 giętarka do stali zbrojeniowej do betonu, marka: STEMA PEDAX, typ Perfekt 50 CC, kraj 

pochodzenia: Niemcy, 

 suwnica, marka: Konecranes, typ: CXTS, kraj pochodzenia: Polska, 

 pilarka tarczowa wielopiłowa do drewna, marka: DREW-MET, typ: WD 200/240/M, kraj 

pochodzenia: Polska, 

 ostrzałka – szlifierka, marka MAKTEK, typ: JMY8-70, kraj pochodzenia: Polska. 

 

Kontrole realizowane w ramach nadzoru rynku w zakresie kontroli sprawdzających w związku 

z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów oraz w pozostałych przypadkach w przeważającym 

zakresie dotyczyły maszyn – stanowiły one ponad 80% wszystkich kontroli. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczyły najczęściej sposobu budowy / wykonania wyrobu w zgodności 

z dyrektywami maszynowymi 2006/42 i 98/37. Stopniując częstotliwość stwierdzonych 

nieprawidłowości można stwierdzić, że w dalszej kolejności wstępują nieprawidłowości dotyczące 

nieodpowiedniej zawartości instrukcji, braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności, braku lub 

niewłaściwego oznakowania wyrobów w elementy pozwalające na właściwą identyfikację elementów 

maszyn lub piktogramów mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi. W mniejszym zakresie 

stwierdza się nieprawidłowości dotyczące oznakowania znakiem CE. Najmniej, bo w 4 przypadkach 

stwierdzono brak instrukcji użytkowania. Wyliczenia wskazują, że wprowadzania na rynkek wyrobów 

nie spełniających wymagań zasadniczych najczęściej dopuszczają się polscy producenci, bądź 

podmioty mające siedzibę na terenie Polski. W dalszej kolejności stwierdzono nieprawidłowości 

w stosunku do wyrobów wyprodukowanych w Niemczech i Chinach oraz pojedyncze przypadki 

w stosunku do wyrobów wyprodukowanych w innych krajach.  

W 2016 r. kontrolami dotyczącymi spełniania wymagań zasadniczych przez środki ochrony 

indywidualnej objęto 6 wyrobów. W 1 przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości, natomiast 

względem pozostałych 5 wyrobów stwierdzono brak spełnienia wymagań stawianych przez dyrektywę 

89/686/EWG. W związku z powyższym wydano 4 postanowienia. W 1 przypadku producent na etapie 

kontroli podjął czynności w zakresie dobrowolnego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

Analizując rodzaje stwierdzonych niezgodności ustalono, że odnoszą się one gównie do braku 

lub niewłaściwego oznakowania wyrobu, jak i nieprawidłowej zawartości instrukcji. W 2 przypadkach 

stwierdzono brak instrukcji oraz pojedyncze przypadki nieprawidłowego oznakowania znakiem CE oraz 

nieprawidłowej treści deklaracji zgodności. Najwięcej niezgodności z wymaganiami dyrektywy 

89/686/EWG w badanej grupie zostało ujawnionych w stosunku do wyrobów, dla których Polska 

została ustalona jako kraj pochodzenia. Pojedyncze niezgodności dotyczyły podmiotów mających 

siedzibę w Szwecji, Włoszech oraz Chinach. 

Odnośnie dyrektywy niskonapięciowej nr 2006/95 nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

jej stosowania. 

Z uwagi na to, że największa ilość niezgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi 

została ujawniona w wyrobach polskich producentów lub sprzedawców mających siedzibę na terenie 

Polski można domniemać, iż jest o spowodowane brakiem szczegółowej znajomości określonych 

dyrektyw i wymagań, jakie z nich wnikają. 
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Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano efekt w postaci dostosowania wyrobów do 

wymagań zasadniczych. W 14 kontrolowanych wyrobach, wskutek wszczętych postępowań, usunięto 

niezgodności z wymaganiami zasadniczymi.  

Działania dobrowolne podjął zakład będący producentem kombinezonu pyłochronnego typ: 

BAJM-01. W czasie trwania kontroli prowadzonej przez inspektora pracy producent dokonał 

dobrowolnych zmian w treści deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania oraz oznakowania 

kombinezonu pyłochronnego, usuwając stwierdzone niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. 

W ramach omawianego tematu przeprowadzano również kontrole sprawdzające sposób 

wykonania działań dobrowolnych, które były zainicjowane w ramach kontroli tematycznych 

dotyczących maszyn poligraficznych i do przetwórstwa papierniczego. Kontrole te dotyczyły wyrobów 

takich jak : prasa transferowa marki SCHULZE, ploter solwentowy marki CHALLENGER, ploter tnący 

marki GRAPHTEC. W ich wyniku ustalono, że działania dobrowolne przyniosły zamierzony skutek. 

 

Inne działania podejmowane w ramach tematu 

 

W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy na bieżąco informowali producentów, 

dostawców oraz użytkowników wyrobów o wymogach wynikających z określonych dyrektyw. W tym 

zakresie w 2016 r. udzielono łącznie 125 porad. Nie kierowano pism informacyjnych. Ustalenia 

z kontroli nie były wykorzystywane do celów dydaktycznych i prewencyjnych z uwagi na indywidualny 

charakter każdej z rozpatrywanych spraw. Zauważono, że najlepszy skutek przynosi omawianie 

z podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie wyrobu nie spełniającego wymagań rodzaju 

ustalonych niezgodności i wskazywanie przykładów, jak mogą być one usunięte.  

Współpraca z organami celnymi układała się pozytywnie, istniała ścisła współpraca w tym 

zakresie. Specjalistyczna wiedza, jaką posiadają inspektorzy pracy, pozwoliła na wyjaśnienie  

w 1 przypadku, że z uwagi na parametry techniczne wyrobu organem właściwym do jego kontroli jest 

Inspekcja Handlowa. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W 2016 r. kontrole w zakresie nadzoru rynku generalnie związane były z kontrolam i nowych 

maszyn oraz kontrolami środków ochrony indywidualnej. Nie przeprowadzano kontroli wyrobów 

pirotechnicznych. Kontrole przeprowadzone na wniosek urzędów celnych najprawdopodobniej 

przyczyniły się do niewprowadzenia do obrotu wyrobów, które nie spełniały wymagań zasadniczych 

i które mogły być potencjalnie niebezpieczne w fazie eksploatacji. 

Maszyny oraz środki ochrony indywidualnej w różnym stopniu nie spełniały wymagań 

zasadniczych. Grupując nieprawidłowości można zaważyć, że maszyny najczęściej nie spełniają 

wymagań w zakresie budowy. Środki ochrony indywidualnej najczęściej nie spełniają wymagań pod 

względem naniesionych na nich oznaczeń, a instrukcje dołączone do nich nie mają prawidłowej treści. 

Wniosek, jaki nasuwa się po przeprowadzeniu kontroli, jest taki, że kontrole w zakresie 

nadzoru rynku realizowane przez inspektorów pracy są w pełni uzasadnione. Przyczyniają się one do 

ujawnienia niezgodności z wymaganiami zasadniczymi i inicjują bezpośrednie działania w celu ich 

usunięcia, w szczególności, jeśli do ich ujawnienia doszło w wyniku wypadku przy pracy. Użytkownicy 

wyrobów nie mają instrumentów prawnych pozwalających na wyegzekwowanie od producentów lub 

sprzedawców dostosowania wyrobów do wymagań zasadniczych.  

Przeprowadzając kontrole maszyn pod względem zgodności z dyrektywami maszynowymi 

nr 98/37 oraz nr 2006/42 należy mieć na względzie fakt, że minimalny okres przechowywania przez 

producentów dokumentacji technicznej wynosi 10 lat. Może to spowodować problemy prowadzenia 

skutecznych kontroli w stosunku do wyrobów starszych niż dziesięcioletnie. 
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9. Poprawa bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy dokonano oceny stanu bezpieczeństwa 

w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 10 zakładach posiadających własne stacje 

transformatorowe 15/0,4 kV. Kontrole przeprowadzono w jednym z bydgoskich szpitali, w 2 centrach 

handlowych w Bydgoszczy oraz 7 zakładach produkcyjnych na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego wykonujących wyroby budowlane z betonu, broń i amunicje, a także zajmujących się 

przetwórstwem i konserwacją mięsa, produkcją urządzeń grzewczo-wentylacyjnych, produkcją biogazu 

rolniczego, energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu rolniczego, przetwórstwem owocowo-

warzywnym oraz mleczarskim. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości i ich przyczyny 

 

Kontrole wykazały odpowiednio: 

 w 7 zakładach stwierdzono brak instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach  

i instalacjach elektroenergetycznych, w 3 sporządzonych instrukcjach stwierdzono uchybienia, 

 w 8 podmiotach stwierdzono brak wykazu poleceniodawców z określonym zakresem 

upoważnienia,  

 w 9 zakładach brakowało wykazu osób upoważnionych do koordynacji prac, 

 w 4 podmiotach brakowało wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, które muszą być 

wykonywanie na polecenie pisemne,  

 w 4 zakładach stwierdzono brak instrukcji eksploatacji urządzeń stacji abonenckich, 

w 5 podmiotach w instrukcjach stwierdzono uchybienia, 

 na 11 podmiotów zajmujących się eksploatacją stacji abonenckich, na 2 stacjach brakowało 

potwierdzonych protokołami badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń stacji 15/0,4 kV, 

w tym na 1 stacji dla urządzeń stacji abonenckich zasilanych napięciem powyżej 1 kV,  

w 1 przypadku brakowało badania ochrony podstawowej dla obwodów odbiorczych zasilanych 

napięciem do 1 kV,  

 na 41 objętych kontrolą urządzeń elektroenergetycznych w 3 przypadkach stwierdzono brak 

spełniania dla urządzeń wymagań bezpieczeństwa, w 8 przypadkach urządzeń stacji 

abonenckich stwierdzono uchybienia,  

 na 10 stacji abonenckich w 3 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie poddawania okresowym 

próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko braku 

aktualnych badań i prób sprzętu, ale również braku tych narzędzi i sprzętu. Przykładem jest 

stacja abonencka 15/0,4 kV w jednym z centrów handlowych w Bydgoszczy, gdzie eksploatujący 

nie zapewnił od 2015 r. tj. od oddania do eksploatacji urządzeń ST odpowiednio: rękawic i butów 

dielektrycznych dla elektromonterów, 13 drążków manipulacyjnych na rozdzielniach SN, 70 

sztuk dywaników dielektrycznych na SN, 13 uziemiaczy przenośnych na SN dostosowanych do 

prądów zwarciowych (10 kA), 13 wskaźników dźwiękowych napięcia oraz 5 „uzgadniaczy faz’’, 

2 sztuk kleszczy, 

 nieprawidłowości w zakresie wyposażania elektromonterów zatrudnionych przy obsłudze 

urządzeń stacji 15/0,4 kV w odzież roboczą dotyczyły wyposażania ich w odzież roboczą 

drelichową, która nie posiadała właściwości trudnopalnych, a w taką odzież roboczą winni być 

wyposażani ze względu na zagrożenia poparzenia łukiem elektrycznym.  

 

W skontrolowanych zakładach najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami był brak 

instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych stacji 

abonenckich oraz brak i nieaktualne instrukcje eksploatacji urządzeń stacji. Brak było również wykazu 

poleceniodawców, osób upoważnionych do koordynacji prac, osób upoważnionych do dopuszczenia 

do prac. Przyczynami tej nieprawidłowości jest zbyt mała liczba osób zajmująca się dozorem urządzeń 

w kontrolowanych zakładach, a także obarczanie istniejących służb utrzymania ruchu 
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elektroenergetycznego dodatkowymi obowiązkami służbowymi niezwiązanymi z nadzorem nad 

pracami przy urządzeniach elektroenergetycznych. Przyczyną nieprawidłowości związanych z brakiem 

w kontrolowanych zakładach instrukcji eksploatacji urządzeń stacji abonenckich była również 

niewystarczająca liczba osób pełniących obowiązki w zakresie dozoru urządzeń na stacjach 

abonenckich. Braki aktualnych pomiarów urządzeń Abonenckiej Stacji Transformatorowej 15/0,4kV 

w Bydgoszczy dla urządzeń zasilanych napięciem powyżej 1 kV oraz braki pomiarów ochrony 

odgromowej budynków stacyjnych, kontrolowany podmiot tłumaczył koniecznością zapewnienia 

nieprzerwanego, całodobowego zasilania budynków w celu zagwarantowania ciągłości usług 

medycznych dla obywateli miasta. Brak wiedzy z zakresu bhp związanej z eksploatacją urządzeń 

elektroenergetycznych u osób zarządzających był przyczyną niezapewnienia narzędzi pracy i środków 

ochronnych na nowej stacji abonenckiej 15/0,4 kV centrum handlowego.  

 

Przykłady konkretnych efektów, zastosowane środki prawne 

 

Działalność inspektorów pracy w kontrolowanych podmiotach znacząco wpłynęła na poprawę 

stanu bezpieczeństwa w zakresie organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Zakłady przeprowadziły wymagane badania i pomiary urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 

wyposażyły rozdzielnie SN i Nn. w atestowane buty, rękawice dielektryczne, wskaźniki napięcia SN 

dźwiękowe, drążki manipulacyjne, a także w uziemiacze. W trakcie trwających czynności kontrolnych 

zapewniono aktualizację schematów elektrycznych na rozdzielniach, opisano schematami celki, 

oznakowano zgodnie z PN pomieszczenia ruchu energetycznego.  

We wszystkich skontrolowanych zakładach wydano 114 decyzji nakazowych. Z 41 decyzji 

wystosowanych na piśmie wykonano 33 decyzje (według danych wpływających od pracodawców do 

OIP w Bydgoszczy potwierdzających realizację). Pracodawcy wykonali wszystkie 73 decyzje ustne 

wydane w trakcie kontroli. Wydano również 6 wystąpień zawierających łącznie 14 wniosków, z których 

8 wykonano. 

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone kontrole w zakładach wykazały, że eksploatowane stacje abonenckie 

posiadają niedostateczną obsługę i nadzór nad urządzeniami. Pracodawcy w sposób niewystarczający 

sprawują nadzór nad prowadzoną eksploatacją urządzeń i instalacji. Ujawnione podczas kontroli 

naruszenia obowiązującego prawa pracy wskazują na potrzebę prowadzenia dalszych 

specjalistycznych kontroli w zakładach posiadających stacje abonenckie. Należy również wzmocnić 

działania informacyjno-prewencyjne wśród przedsiębiorców eksploatujących urządzenia 

elektroenergetyczne w celu podniesienia standardów bezpieczeństwa podczas prowadzenia tych prac. 

 

10. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w zakładach usług leśnych 

 

W celu realizacji tematu przeprowadzono 20 kontroli na terenie działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Kontrole prowadzono na terenie należącym do obszarów leśnych 

zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Dla siedmiu zakładów była 

to pierwsza kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 

Skontrolowane zakłady prowadzą działalność w zakresie usługowego wykonywania prac 

leśnych, w tym związanych z pozyskaniem drewna. Wszystkie kontrolowane zakłady dysponowały 

ciągnikami zrywkowymi oraz ciągnikami z przyczepami do zrywki (z żurawikami). Pięć podmiotów 

posiada co najmniej jeden harwester, który stosuje się przy pozyskaniu drewna na niektórych 

powierzchniach leśnych, a także co najmniej jeden forwarder.  

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało łącznie 150 osób, w tym 140 zatrudnionych 

na podstawie stosunku pracy, a wśród nich 4 kobiety. Ponadto powierzono pracę jednej osobie na 

podstawie umowy zlecenia, a także dwóm podmiotom samozatrudniającym. W kontrolowanych 

podmiotach gospodarczych nie zatrudniano młodocianych. 
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Informacje o zastosowanych środkach prawnych, realizacji decyzji i wniosków, ciężkich 

i śmiertelnych wypadkach przy pracy oraz chorobach zawodowych 

 

W toku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 97 decyzji, w tym 49 

pisemnych oraz 48 ustnych. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 73% decyzji. W 4 przypadkach 

wydano decyzje kierujące 11 pracowników do innych prac. W skierowanych do pracodawców 

wystąpieniach zawarto również ogółem 30 wniosków, z których zrealizowano 43%. Ponadto udzielono 

98 porad. 

Za ujawnione podczas kontroli wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

inspektorzy pracy nałożyli na pracodawcę oraz pełnomocnika dwa mandaty karne w kwotach, 

odpowiednio 1 800 i 1 500 zł. Wykroczenia, za które nałożono mandaty dotyczyły: 

 dopuszczenia do pracy dwóch pracowników-pilarzy niewyposażonych w spodnie z wkładkami 

antyprzecięciowymi, 

 stosowania zniszczonego, niezabezpieczającego przed urazem, obuwia ochronnego, 

 dopuszczania do pracy operatora forwardera bez instruktażu stanowiskowego, 

 prowadzenia ścinki drzew przez pracownika niestosującego hełmu ochronnego, 

 prowadzenia ścinki drzew przez pracownika niestosującego sprawnych indywidualnych 

środków ochrony słuchu, 

 prowadzenia ścinki drzew przez pracowników niewyposażonych w rękawice ochronne, 

 eksploatowania ciągnika zrywkowego przez pracownika nieposiadającego uprawnień, 

 dopuszczania pracowników do pracy bez wstępnych profilaktycznych badań lekarskich. 

 

Inspektor pracy w trzech przypadkach skierował pracowników do innej pracy, do czasu 

usunięcia nieprawidłowości związanych z brakiem właściwych środków ochrony indywidualnej,  

a w jednym przypadku do czasu uzyskania uprawnień potrzebnych do kierowania ciągnikiem. 

 

Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku lub niepełnego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowych wymagań 

przy wykonywaniu tych prac, 

 braku, bądź właściwie opracowanej instrukcji bhp dotyczących prowadzonych procesów 

technologicznych i obsługi maszyn oraz urządzeń, 

 braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży i obuwia ochronnego, 

 braku aktualnych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 braku aktualnych orzeczeń z przeprowadzonych profilaktycznych badań lekarskich 

pracowników,  

 nieprawidłowego ustalenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 

 braku wyposażenia pracowników w opatrunki osobiste, 

 braku lub nieprawidłowości w opracowanych przez pracodawcę ocenach ryzyka zawodowego, 

 nieprawidłowego ułożenia stosów drewna, 

 braku oznakowania miejsca prowadzenia prac, 

 braku wykonania szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych 

(KZM), 

 braku wykonywania badań przesiewowych w kierunku boreliozy, 

 nieprawidłowego prowadzenia indywidualnych kart ewidencyjnych środków ochrony 

indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego 

 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów 

 

Do szczególnych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy doszło 

w nadleśnictwie Zamrzenica, w leśnictwie Bruchniewo, przy pracach związanych z pozyskiwaniem 
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drewna. Pracownik wyposażony był w zwykłe spodnie robocze, niebędące spodniami chroniącymi 

przed przecięciem pilarką. Posiadał zniszczone obuwie ochronne oraz był wyposażony w hełm 

ochronny zintegrowany z uszkodzonymi ochronnikami słuchu, nie zapewniającymi właściwej ochrony 

przed hałasem. Pracownik nie był wyposażony w rękawice antywibracyjne wymagane przy pracach 

z pilarką spalinową. Kolejny z pracowników prowadził zrywkę drewna przy użyciu specjalistycznego 

ciągnika, nie posiadając uprawnień do kierowania tym ciągnikiem oraz orzeczenia o braku 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Również dwaj pomocnicy nie zostali poddani 

wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim. Inny pracownik tego zakładu prowadził zrywkę 

forwarderem, mimo iż nie został poddany instruktażowi stanowiskowemu w zakresie bhp. 

Niewłaściwe przygotowanie do pracy ujawniono również podczas kontroli zakładu usług 

leśnych w nadleśnictwie Tuchola, leśnictwo Wypalanki. Dwaj pilarze wykonując późną trzebież, nie byli 

wyposażeni w odzież i obuwie ochronne, a środki ochrony indywidualnej słuchu, których używali były 

uszkodzone. W obu opisanych przypadkach nie zostały oznakowane miejsca prowadzenia prac. 

 

Działania podejmowane przez nadleśnictwa  

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu wspólnie z Okręgowym Inspektoratem 

Pracy w Bydgoszczy prowadziła działalność prewencyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas pozyskiwania drewna. W udostępnionych przez nadleśnictwa pomieszczeniach 

zorganizowano dla pracodawców seminaria, podczas których przedstawiciele Państwowej Inspekcji 

Pracy poruszali tematy związane z czynnikami szkodliwymi, wypadkami oraz ryzykiem zawodowym, 

występującymi podczas prac w lesie. 

W szczegółowej specyfikacji zamówień, stanowiącej podstawę późniejszych przetargów, 

zwraca się szczególną uwagę na zawieranie stosunków pracy oraz usprzętowienie startujących 

zakładów. Dodatkowo punktowane są podmioty, w których zamiast umów cywilnoprawnych, bądź 

samozatrudnienia, zawiera się umowy o pracę. Nadleśnictwa wymagają imiennych list zatrudnionych 

pracowników mających wykonywać pracę na danym obszarze, wraz z datą zawarcia umowy o pracę. 

Preferowane są zakłady posiadające specjalistyczne ciągniki zrywkowe oraz samozaładowcze 

przyczepy z żurawikami. Coraz większa ilość nadleśnictw, szczególnie tych, w których istnieją 

sprzyjające warunki terenowe, chętnie powierza pracę firmom używającym harwesterów oraz 

forwarderów. Tym samym znacznie redukuje się czynnik ludzki i zwiększa bezpieczeństwo pracy. 

W nadleśnictwach przyjęto zasadę, że przed rozpoczęciem prac na terenie danego leśnictwa przez 

pracowników zakładu usług leśnych, leśniczy poddaje ich instruktażowi z zakresu bhp. 

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano m.in. następujące efekty: 

 w dwóch podmiotach pozyskiwanie drewna odbywa się w sposób bardziej bezpieczny; poprzez 

zapewnienie środków ochrony indywidualnej słuchu oraz odzieży ochronnej, pracownicy nie są 

narażeni na szkodliwe działanie hałasu, wibracji; zmniejszone zostało także narażenie na 

urazy ciała spowodowane pilarką łańcuchową, 

 zapewniono, aby eksploatacja ciągnika zrywkowego prowadzona była przez operatora 

posiadającego stosowne uprawnienia, 

 zwiększono bezpieczeństwo pracy operatora forwardera, poprzez wymianę uszkodzonej szyby 

ograniczającej widoczność, 

 zapewniono funkcjonowanie w dwóch zakładach zewnętrznej służby bhp – specjalistów 

posiadających wymagane kwalifikacje – co powinno przełożyć się w przyszłości na większe 

bezpieczeństwo pracy, 

 ustalono w umowie zlecenia wymóg okazywania orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku oraz potrzebę ukończenia szkolenia 

wstępnego: ogólnego i stanowiskowego. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 tzw „rwany charakter pracy”; pracownicy najczęściej nie pracują już na pełnych zrębach, 

a przerzucani są niemal codziennie w inne miejsca, tam gdzie akurat jest surowiec, na który 

istnieje aktualne zapotrzebowanie rynku; powoduje to niebezpieczny pośpiech, stres i chęć jak 

najszybszego wykonania zlecenia, 

 trudna sytuacja na rynku pracy; brak młodych pracowników chętnych do ciężkiej pracy przy 

pozyskiwaniu drewna (zwłaszcza pilarkami łańcuchowymi), w zmiennych, często 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

 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, 

 brak świadomości skutków pracy w narażeniu na czynniki szkodliwe: hałas i wibracje, bez 

stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 brak wiedzy pracodawców o ogromnych kosztach materialnych i społecznych związanych 

z wypadkami przy pracy, które spowodowane były nieprzestrzeganiem przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 nieuporządkowany rynek odbiorców drewna, powodujący, że pracownicy zakładów usług 

leśnych przerzucani są z miejsca na miejsce i pozyskują taki asortyment drewna, jaki jest 

zamówiony przez odbiorców. 

 

Porównanie z wynikami kontroli z lat poprzednich, wskazanie zauważonych tendencji 

w odniesieniu do stwierdzonych naruszeń i ich przyczyn 

 

Analizując ustalenia kontrolne w latach poprzednich oraz wydane środki prawne należy 

zauważyć, iż tegoroczne kontrole nie odbiegają wynikami od lat poprzednich. Ilość oraz charakter 

stwierdzonych nieprawidłowości są podobne. W dalszym ciągu stwierdza się przypadki wykonywania 

pracy przy pozyskaniu drewna bez właściwych środków ochrony indywidualnej. 

Można jednak zauważyć, że spada odsetek osób, którym powierza się pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych, a także tzw. „samozatrudnienia”. Podczas prowadzonych kontroli 

zaobserwowano tylko jeden przypadek umowy cywilnoprawnej.  

Zauważa się również, w stosunku do lat poprzednich, ciągłą zmianę i wzrost ilości 

nowoczesnego sprzętu przeznaczonego do pracy w lesie. Normą stało się posiadanie, nawet przez 

małe zakłady, przyczep samozaładowczych z żurawikami. Coraz więcej zakładów posiada już jeden 

lub więcej harwester oraz forwarder.  

 

Realizacja wniosków wynikających z kontroli przeprowadzonych w porzednich latach 

 

Zakłady usług leśnych wykonujące prace na zlecenie zakładów przesyłających energię 

elektryczną, dzięki ubiegłorocznym kontrolom i programowi prewencyjnemu, zostały zobowiązane do 

przestrzegania ostrzejszych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy pracach 

związanych z czyszczeniem pasów pod czynnymi liniami napowietrznymi nie było wypadków przy 

pracy.  

Ciągle zbyt małą skuteczność osiągnięto w zakresie uświadamiania pracowników 

i pracodawców o zagrożeniach dla ich zdrowia ze strony występujących w lesie kleszczy. W większości 

przypadków nie poddawano pracowników badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy. Rzadko 

zdarzało się, aby po wydanym wystąpieniu pracownicy zostali poddani szczepieniom przeciwko KZM. 

Najczęściej okazywane są oświadczenia pracowników o braku zgody na poddanie się procedurze 

medycznej. 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. Z drugiej strony 

pracodawcy chcą w ten sposób uniknąć kosztów szczepień, które musieliby ponieść.  
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Podsumowanie  

 

Pozytywne zaskoczenie podczas prowadzonych kontroli stanowiła ocena trzech dużych 

zakładów obecnych na rynku leśnym od wielu lat. Zakłady te, po wieloletnich, kosztownych wydatkach 

w nowoczesny sprzęt i szkolenie ludzi, zaczęły inwestować w bezpieczeństwo. Wzrosła u nich 

świadomość znaczenia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania prac leśnych. Zakłady wdrażają u siebie procedury w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. Pracodawcy chętnie uczestniczą w konferencjach szkoleniowych 

i programach prewencyjnych. które podnoszą świadomość istniejących zagrożeń i pogłębiają wiedzę, 

w jaki sposób im zapobiegać. 

 

Wnioski 

 

W celu uzyskania poprawy stanu bhp w zakładach usług leśnych należałoby prowadzić następujące 

działania: 

 organizowanie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, przy współudziale 

przedstawicieli Lasów Państwowych, narad instruktażowo-szkoleniowych dla pracodawców 

(właścicieli zakładów usług leśnych) na temat bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń 

stosownych przy pozyskaniu drewna oraz bezpiecznej organizacji prac transportowych w lesie, 

 prowadzenie programów prewencyjnych w formie szkoleń i audytów z udziałem i przy 

współpracy zakładów przesyłających energię elektryczną,  

 prowadzenie kontroli w miejscu i momencie wykonywania prac pod czynnymi liniami 

napowietrznymi, 

 kontrole legalności zatrudnienia oraz powierzania pracy cudzoziemcom w kontekście coraz 

liczniejszych skarg dotyczących zatrudniania „na czarno”, 

 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. 

 

11. Ograniczanie zagrożeń zawodowych pracowników 
wykonujących roboty torowe 

 

W ramach realizacji tematu w 2016 r. przeprowadzono w województwie kujawsko-pomorskim 

10 kontroli, obejmujących zagadnienia dotyczące zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót 

torowych oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac.  

W kontrolowanych zakładach bezpośrednio przy wykonywanych robotach torowych pracę 

świadczyło 96 mężczyzn, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę 

wykonywanych zadań, przy pracach torowych nie są zatrudniane kobiety.  

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

Względna ilość wydanych środków prawnych jest znacznie mniejsza niż środków prawnych 

wydawanych w związku z kontrolami przeprowadzanymi na terenach budów obiektów niedotyczących 

robót torowych oraz kontroli robót torowych w poprzednich latach. Stan taki można zawdzięczać 

przede wszystkim restrykcyjnej polityce inwestora tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który stworzył 

katalog kar za nieprzestrzeganie przez wykonawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

i skutecznie go egzekwuje. 

W żadnym przypadku nie stwierdzono braku aktualnych szkoleń z dziedziny bhp, wymaganych 

uprawnień kwalifikacyjnych oraz badań lekarskich profilaktycznych, co świadczy o wzroście 

odpowiedzialności pracodawców w tym zakresie. W jednym przypadku pracownik obsługujący 

przecinarkę tarczową nie używał wydanych mu środków ochrony słuchu. 
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Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości dotyczące stosowania odzieży i obuwia roboczego, 

takie jak używanie własnych spodni w charakterze roboczych czy używanie odzieży roboczej, która 

straciła cechy użytkowe. Wśród pozostałych wyróżnić można: 

• w jednym przypadku zabezpieczono platformę szynową przed zbiegnięciem poprzez 

podłożenie tłucznia, 

• w jednym przypadku stwierdzono brak bezpośredniego nadzoru toromistrza (delegowanego 

przez inwestora), który podczas dokonywania spoin termitowych przebywał w schronisku, co 

spowodowało konieczność wydania przez inspektora pracy decyzji wstrzymania prac,  

• w jednym przypadku tarczę D1, zabezpieczającą przed wjazdem pojazdów szynowych na tor, 

na którym dokonywano podbijania przy użyciu podbijarki, ustawiono w czasie pobytu 

inspektora pracy po wcześniejszym rozpoczęciu podbijania toru, 

• w jednym przypadku nie ustawiono wskaźnika W7 zobowiązującego maszynistów 

przejeżdżających pociągów do podawania sygnału baczność ze względu na bezpieczeństwo 

osób pracujących na torze przed miejscem wykonywania robót. Powyższe spowodowane było 

tym, że wskaźnik należałoby sukcesywnie przestawiać wraz z posuwaniem się robót torowych. 

Natomiast nadzorujący roboty torowe był przekonany, 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 jednym przypadku stwierdzono brak wskaźnika kierunku zejścia pracowników z toru, gdyż 

zdaniem nadzorującego roboty torowe, infrastruktura kolejowa i tak wymuszała jedyny możliwy 

kierunek zejścia. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

• W bieżącym roku nie dokonywano kontroli czasu pracy pracowników wykonujących roboty 

torowe. Z uzyskanych informacji wynika, że ze względu na wymaganą technologię układania 

szyn bezstykowych w zakresie temperatur od +15°C do +30° C oraz wykonywanie pracy 

w odkrytym terenie, w upalne dni w okresie letnim za aprobatą 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, 

• ze względu na brak możliwości organizacyjnych, prawie we wszystkich przypadkach kontroli 

robót torowych stwierdzono brak ustępu oddalonego nie więcej niż 125 m od stanowisk pracy 

pracowników wykonujących prace na szlaku kolejowym, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 

w bezpośrednim sąsiedztwie lub jego pobliżu znajdował się posterunek ruchu kolejowego, co 

powoduje nie spełnienie wymogu określonego w § 25 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

• stwierdzony przypadek niezapewnienia bezpośredniego nadzoru na pracami torowymi wynikał 

z niesubordynacji wyznaczonego do tej roli pracownika inwestora, 

• w jednym przypadku niestosowanie środków ochrony indywidualnej wynikało z lekceważenia 

narażenia na hałas przez pracownika dokonującego cięcia szyny przy użyciu przecinarki 

tarczowej.  

 

Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego 

 

W 2016 r. nie wystąpiły przypadki konieczności prowadzenia wspólnych kontroli inspektorów 

obu urzędów, powiadomienia UTK - Oddziału Terenowego w Gdańsku o tematyce, zakresie i wynikach 

kontroli PIP oraz wzajemnego informowania się o stwierdzonych nieprawidłowościach należących do 

właściwości rzeczowej danego urzędu. 
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Ze względu na informacje uzyskane od przedstawicieli inwestora, nie zachodziła konieczność 

występowania do Oddziału Terenowego UTK w Gdańsku o podanie lokalizacji przewidywanych robót 

torowych.  

 

Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano: 

 Decyzje        18 

o na piśmie        1 

o ustne        17 

 

 Decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu  5 

o wstrzymania       1 

o z rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.)  4 

 

 Zalecenia       12 

 

Wnioski 

 

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. Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości zostały 

niezwłocznie usunięte. 

PKP PLK S.A. do minimum ogranicza wprowadzanie obok miejsca wykonywania robót, 

zmniejszenia 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 (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. 

Przedsiebiorstwa, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, po kilku latach 

doświadczeń związanych z wykonywaniem pracy w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych torów 

kolejowych, podniosły poziom bezpieczeństwa do akceptowalnego.  

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. W bieżącym roku, w żadnym 

przypadku nie stwierdzono stosowania takiego systemu. 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. 

W bieżącym roku w żadnym przypadku nie dokonywano kompleksowej rewitalizacji 

infrastruktury kolejowej przy użyciu pociągów zmechanizowanych, ograniczając się do wykonywania 

prac związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej i sieci trakcyjnej. Według informacji 

przekazanej przez przedstawiciela inwestora, świadczy to o wyczerpywaniu się środków pozyskanych 

z Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury kolejowej na terenie naszego województwa. 

Prowadzone od kilku lat kontrole przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania prac torowych, brak wypadków przy pracy na terenie naszego województwa, 

zakończenie dużych inwestycji związanych z modernizacją linii kolejowych, restrykcyjna polityka 

inwestora, a także brak uwag dotyczących sprzętu używanego do wykonywania tych prac, 

spowodowały zadowalające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 

torowych.  
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12. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach 
biobójczych 

 

W 2016 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 5 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych w zakładach 

różnych branż.  

W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 1 342 osoby, w tym 1 219 zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy (w tym 645 kobiet). W kontakcie z objętymi kontrolą produktami biobójczymi 

pracowało łącznie 26 osób. 

Kontroli poddano opakowania 5 różnych produktów biobójczych. Dwa z nich stosowane były 

do mycia i dezynfekcji rąk, a pozostałe do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń.  

4 z 5 skontrolowanych produktów, klasyfikowane były jako niebezpieczne mieszaniny chemiczne. 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Wszystkie skontrolowane opakowania produktów biobójczych były właściwe (przede wszystkim 

szczelne i oryginalne). Ich oznakowania nie zawierały wprowadzających w błąd określeń typu 

„nietoksyczny” i „nieszkodliwy”. 

Podobnie jak w latach 2011-2015, nie stwierdzono stosowania produktów nieposiadających 

decyzji zezwalających na obrót. Oznakowania opakowań zawierały informacje na temat numeru 

pozwolenia, tożsamości substancji czynnych, postaci produktu, zakresu stosowania, zalecenia 

dotyczące stosowania, dawki lub ilości, informacje na temat środków ostrożności, jakie należy 

zachować w czasie wykonywania zabiegu, przechowywania lub transportu (gdy były wymagane), 

informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych stosowania oraz wskazówki 

odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Jedyne uchybienie w zakresie oznakowania opakowań 

polegało na tym, że oznakowanie opakowania mydła HAND FREE posiadało informację o stężeniu 

substancji czynnej wyrażoną w procentach wagowych, a nie w jednostkach metrycznych. 

W zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nieprawidłowości 

stwierdzono w 2 zakładach. W jednym brak było instrukcji bezpiecznego postępowania z produktem 

biobójczym, a w drugim oprócz instrukcji bezpiecznego postępowania, brakowało karty charakterystyki 

produktu biobójczego.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie 

robocze oraz środki ochrony indywidualnej, niezbędne przy stosowaniu produktów biobójczych. 

 

Zastosowane środki prawne i ich efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, 2 pracodawcom wydano 3 decyzje, które zostały 

wykonane. Dwie decyzje dotyczyły opracowania instrukcji bezpiecznego postępowania z produktami 

biobójczymi, a jedna zapewnienia karty charakterystyki produktu biobójczego. 

Nie podejmowano działań w zakresie niewłaściwego wyrażenia stężenia substancji czynnej na 

oznakowaniu jednego z produktów biobójczych, gdyż taki sposób określenia stężenia został 

zaakceptowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych na etapie rejestracji produktu (decyzja z 2003 r.). Odbiegający od ustalonego 

w przepisach sposób wyrażenia stężenia substancji czynnej nie ma bezpośredniego wpływu na 

bezpieczeństwo użytkowania produktu. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Kontrole przeprowadzone w 2016 r. wykazały znacznie mniej nieprawidłowości niż w latach 

poprzednich. Dotyczy to zarówno przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych, jak 

i ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących niebezpiecznych substancji 

chemicznych i ich mieszanin.  
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Jednak biorąc pod uwagę fakt, że w dalszym ciągu występują nieprawidłowości i uchybienia 

związane ze stosowaniem produktów biobójczych klasyfikowanych jako niebezpieczne substancje 

chemiczne lub ich mieszaniny, jak brak instrukcji i kart charakterystyki, kontrole w tym zakresie 

powinny być w dalszym ciągu prowadzone. 

Mała skala nieprawidłowości nie wskazuje na konieczność podejmowania dodatkowych działań 

prewencyjnych w przedmiotowym zakresie. 

 

13. Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia  
na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej 

 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 3 kontrole 

wynikające z wniosków Ministra Środowiska o przeprowadzenie kontroli i wydanie przez Okręgowego 

Inspektora Pracy opinii w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, 

pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. 

Wszystkie kontrole w ramach tematu przeprowadzono na uczelniach wyższych działających na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Informacja o wnioskach Ministra Środowiska 

 

Wnioski dotyczyły 4 zakładów inżynierii genetycznej, w tym 2 zakładów, w których ma być 

prowadzone zamknięte użycie GMM i 2 zakładów, w których zaplanowano zamknięte użycie GMO. 

W czasie jednej z kontroli rozpatrywano łącznie spełnianie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w 2 zakładach inżynierii genetycznej 

(w zakresie GMO i GMM). 

 

Informacja o wydanych postanowieniach 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wydał 

4 postanowienia, w tym 3 zawierające pozytywną opinię i 1 postanowienie zawierające negatywną 

opinię w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, 

stanowiska i procesy pracy. 

Kontrola w wyniku której wydano negatywną opinię wykazała, iż w niektórych pomieszczeniach 

objętych wnioskiem o zgodę na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej nie były spełnione 

wymagania wynikające z ogólnych przepisów bhp. Stwierdzono m.in. niewłaściwy stan ścian i podłóg 

(ubytki i uszkodzenia płytek podłogowych, ubytki płytek i uszkodzenia powłok ściennych, brak pełnego 

pokrycia ścian materiałem zmywalnym), brak sprawnych umywalek w pomieszczeniach pracy. Opis 

pomieszczeń zawartych we wniosku nie odpowiadał w pełni stwierdzonemu stanowi faktycznemu. 

 

14. Kontrole zamkniętego użycia GMM i GMO 
 

Kontrole w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu inżynierii 

genetycznej 

 

W 2016 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 3 kontrole dotyczące nowo powstających zakładów inżynierii genetycznej. Kontrole te 

wynikały z wniosków Ministra Środowiska o przeprowadzenie kontroli i wydanie przez Okręgowego 

Inspektora Pracy w Bydgoszczy opinii w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w tych zakładach. Łącznie wpłynęły 

4 wnioski, tj.:  

 2 dotyczące zakładów inżynierii genetycznej, w których prowadzone ma być zamknięte użycie 

GMM, 

 2 dotyczące zakładów, w których zaplanowano zamknięte użycie GMO.  
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Dwa wnioski dotyczące tego samego pracodawcy, które wpłynęły jednocześnie, rozpatrywane 

były podczas jednej kontroli. 

Wszystkie wnioski dotyczyły zakładów inżynierii genetycznej, w których prowadzone ma być 

zamknięte użycie GMM lub GMO I kategorii, a więc działania niepowodujące zagrożeń lub powodujące 

znikome zagrożenia. 

 

Postanowienia wydane w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej 

 

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektora pracy, Okręgowy Inspektor Pracy 

w Bydgoszczy wydał 4 postanowienia dotyczące zakładów inżynierii genetycznej, w tym 3 zawierające 

pozytywne opinie i 1 postanowienie zawierające negatywną opinię w zakresie spełniania wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy w nowo 

tworzonych zakładach inżynierii genetycznej. 

Negatywna opinia wynikała przede wszystkim z braku spełnienia wymagań wynikających 

z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasie kontroli stwierdzono niewłaściwy stan 

podłóg i ścian (ubytki i uszkodzenia płytek oraz powłok malarskich), brak sprawnych umywalek 

w niektórych pomieszczeniach objętych wnioskiem o zezwolenie na prowadzenia zakładu inżynierii 

genetycznej. W efekcie negatywnej opinii, pracodawca odstąpił od ubiegania się o zezwolenie na 

prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej we wskazanych obiektach do czasu pozyskania dla 

zakładu nowych, odpowiednio urządzonych i wyposażonych pomieszczeń.  

 

Zamknięte użycie GMO i GMM 

 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy nie przeprowadzano kontroli 

dotyczących zamkniętego użycia GMM i GMO, co związane jest ze zmianą przepisów dotyczących 

możliwości prowadzenia zamkniętego użycie GMO lub GMM. W myśl aktualnie obowiązujących 

przepisów, zamknięte użycie GMO lub GMM prowadzone może być wyłącznie w zakładach inżynierii 

genetycznej, zatem pierwszym krokiem dla wszystkich podmiotów jest uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej. Dopiero po uzyskaniu decyzji Ministra Środowiska w tym 

zakresie, pracodawcy mogą występować o zgodę na zamknięte użycie GMO lub GMM lub zgłaszać 

zamknięte użycie GMM zaliczonych do I kategorii (nie wymaga odrębnej zgody ministra). 

Na podstawie rejestrów zamkniętego użycia GMM i GMO udostępnionych na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska ustalono, że sprawy pracodawców, którzy w 2016 r. uzyskali 

zezwolenie na prowadzenie zakładów inżynierii genetycznej są w toku: 

 jeden pracodawca zgłosił prowadzenie zamkniętego użycia GMM zaliczonych do I kategorii, 

 jeden pracodawca wystąpił o zgodę na zamknięte użycie GMO I kategorii. 

 

Działania pracodawców w zakresie zamkniętego użycia GMO i GMM, jako zaliczone do 

I (najniższej) kategorii zagrożenia, nie wymagają szczególnego nadzoru. Pracodawcy ci w miarę 

potrzeby objęci będą bieżącym nadzorem w kolejnych latach funkcjonowania zakładów inżynierii 

genetycznej i prowadzenia działań zamkniętego użycia GMO lub GMM. 
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15. Zadania wspólne Okręgowych Inspektoratów Pracy  
 

A. Ograniczenie zagrożeń związanych z występowaniem pola elektromagnetycznego – zakłady 

przemysłowe 

 

W ramach czynności kontrolnych, w 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy, skontrolowali 6 zakładów przemysłowych eksploatujących maszyny i urządzenia 

wytwarzające pole elektromagnetyczne (PEM). 

W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było ogółem 2 228 pracowników, w tym 325 

kobiet oraz 33 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustalono, że bezpośrednio 

narażonych na działanie pola elektromagnetycznego było 28 pracowników, wyłącznie mężczyzn, 

zatrudnionych na umowy o pracę. 

W trakcie kontroli celem zainteresowania inspektorów pracy były obiekty, w których 

zainstalowane były urządzenia wytwarzające PEM. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 

związanych z ich złym stanem technicznym oraz z niespełnianiem przepisów dotyczących 

pomieszczeń i stanowisk pracy. Brak było także uwag do stanu technicznego samych urządzeń. 

Natomiast największym problemem ujawnionym podczas kontroli był brak lub nieprawidłowe 

oznakowanie pomieszczeń i stref oddziaływania pola elektromagnetycznego. Nieprawidłowości 

dotyczyły także nieprawidłowego oznakowania stref zgodnie z Polskimi Normami. 

Drugą grupą kontrolowanych zagadnień, wśród których stwierdzono najwięcej 

nieprawidłowości, były czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy. Co prawda wszyscy skontrolowani 

pracodawcy wytypowali czynniki szkodliwe do badań i pomiarów, gorzej wygląda natomiast sama 

realizacja pomiarów. Ustalono, że w jednym zakładzie w ogóle nie przeprowadzono pomiarów rozkładu 

pola elektromagnetycznego, a w trzech innych zakładach pomiary te nie są wykonywane w terminie. 

Stwierdzono także, że w jednej spółce pracownicy obsługujący elektrodrążarki nie zostali 

poinformowani o wynikach badań czynników szkodliwych na zajmowanych stanowiskach pracy. 

Nieprawidłowości ujawniono także w prowadzeniu kart badań i pomiarów.  

Wśród kontrolowanych zagadnień, nieprawidłowości stwierdzono także w opracowanej ocenie 

ryzyka zawodowego na stanowiskach, na których występowało narażenie na pole elektromagnetyczne. 

W dwóch zakładach pole elektromagnetyczne w ogóle nie zostało ujęte w ryzyku jako zagrożenie. 

W dwóch innych nie ujęto w opracowaniu wyników pomiarów wielkości narażenia. Także w dwóch 

zakładach nie przeprowadzono weryfikacji ryzyka po zmianie warunków pracy. 

Natomiast we wszystkich skontrolowanych zakładach pracodawcy dopełnili obowiązku poinformowania 

pracujących o ryzyku związanym z wykonywaną pracą. 

W trzech zakładach inspektorzy pracy nie mogli stwierdzić, czy na skierowaniach na badania 

profilaktyczne przekazuje się lekarzowi informację o warunkach pracy (w tym czynnikach szkodliwych, 

wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów) z uwagi na to, iż kopie skierowań nie są 

przechowywane w aktach osobowych pracowników. 

Z innych nieprawidłowości można przytoczyć uchybienia związane ze szkoleniami z zakresu 

bhp. Przykładowo w dwóch zakładach nieprawidłowo zostały przeprowadzone szkolenia wstępne. 

Pracownicy zatrudnieni przy urządzeniach wytwarzających PEM, nie zostali poddani szkoleniu 

wstępnemu ogólnemu i stanowiskowemu w czasie minimum 11 godzin lekcyjnych. W jednym zakładzie 

nie został dotrzymany termin pierwszego szkolenia okresowego. Natomiast w trzech zakładach 

programy szkoleń wstępnych stanowiskowych nie były dostosowane do rodzajów i warunków pracy na 

stanowiskach obsługi urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. 

Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników 

w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.  

Wszyscy skontrolowani pracodawcy terminowo przeprowadzają przeglądy stanu technicznego 

urządzeń wytwarzających PEM. Przeglądy te są dokumentowane. Dla wszystkich skontrolowanych 

maszyn dostępne były dla pracowników instrukcje eksploatacyjne oraz dokumentacje techniczne. 

Jedynie w dwóch przypadkach dokumentacje te nie były opracowane w języku polskim. 
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Nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 

zakładów, 

w których 

nieprawidłowość 

stwierdzono 

Liczba pracowników, 

których 

nieprawidłowość 

dotyczy 

Szkolenie wstępne – instruktaż ogólny 2 2 

Szkolenie wstępne – instruktaż stanowiskowy 2 2 

Szkolenie okresowe 1 1 

Programy szkolenia w zakresie bhp wstępnego 

i okresowego – brak dostosowania do rodzajów 

i warunków pracy 

3 5 

Skierowania na badania profilaktyczne – nieprzekazanie 

lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach 

szkodliwych, wraz z aktualnymi wynikami badań 

i pomiarów) 

3 4 

Błędy w udokumentowanej ocenie ryzyka zawodowego 2 3 

Brak okresowej oceny ryzyka zawodowego, jej 

weryfikacji i aktualizacji 
2 3 

Nieujęcie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich 

zagrożeń na danym stanowisku 
2 3 

Nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego 

wyników pomiarów wielkości narażenia 
2 3 

Niezapewnienie prawidłowej dokumentacji technicznej 

dla eksploatowanych urządzeń wytwarzających PEM 
1 1 

Niezapewnienie prawidłowej instrukcji eksploatacji 

urządzeń wytwarzających PEM 
1 1 

Brak badań i pomiarów czynników szkodliwych lub 

nieterminowe ich przeprowadzanie 
4 6 

Nieprowadzenie kart badań i pomiarów lub 

nieprowadzenie ich na bieżąco 
2 2 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie pomieszczeń 

i stref oddziaływania PEM 
6 28 

Brak ograniczenia dostępu do pomieszczeń 

z urządzeniami emitującymi PEM dla osób 

nieuprawnionych 

2 22 

 

Środki prawne 

 

We wszystkich ujawnianych przypadkach naruszania obowiązujących przepisów, inspektorzy 

pracy stosowali środki prawne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami. Wydano 

ogółem 26 decyzji nakazowych, w tym 23 decyzje na piśmie i 3 decyzje ustne.  

Dokonując kontroli w ramach tematu ograniczania zagrożeń związanych z występowaniem 

pola elektromagnetycznego, inspektorzy pracy udzielili łącznie 83 porad, w tym 28 prawnych, 54 

technicznych oraz 1 dotyczącą legalności zatrudnienia. 

 

Uzyskane efekty 

 

Skutkiem realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy była likwidacja 

zagrożeń i poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Efekty wynikające z realizacji decyzji nakazowych 

Uzyskane efekty (przykłady) 

Liczba zakładów, 

w których uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników, 

których uzyskany 

efekt dotyczy 

Ujęto w ocenie ryzyka zawodowego wszystkie 

zagrożenia na stanowiskach pracy przy urządzeniach 

wytwarzających PEM 

2 3 

Zastosowano znaki ostrzegawcze zgodnie z Polską 

Normą, przy urządzeniach wytwarzających PEM 
1 1 

Zapewniono instrukcje, w języku polskim, dotyczące 

obsługi maszyn i urządzeń wytwarzających PEM  
1 2 

Dostosowano programy szkoleń wstępnych 

stanowiskowych, do rodzajów i warunków pracy na 

stanowiskach obsługi urządzeń wytwarzających PEM 

1 1 

Zaprowadzono rejestr czynników szkodliwych 1 1 

 

Wnioski 

 

Liczba źródeł pola elektromagnetycznego wzrasta wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na 

energię elektryczną i nowe zaawansowane technologie (np. technologie bezprzewodowe). 

W literaturze przedmiotu podawane są dane szacunkowe, z których wynika że nawet do 5% osób 

aktywnych zawodowo narażonych jest na działanie pola elektromagnetycznego. Zatem problem 

dotyczy dużej liczby pracowników i nie może być pomijany w działaniach kontrolnych PIP. Tym 

bardziej, że oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm zwykle nie jest odczuwane 

zmysłami człowieka.  

Z dniem 29 czerwca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wdrażając dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych 

wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na 

zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi), wydał 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na 

pole elektromagnetyczne (Dz.U. z 2016, poz. 950). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 

2016 r. i w sposób szczegółowy reguluje kwestie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach 

wytwarzających PEM oraz obowiązki przedsiębiorców posiadających ww. urządzenia. Rozporządzenie 

jest nowe, zatem większość przedsiębiorców nie wie o jego ustanowieniu lub nie zdążyło jeszcze 

wprowadzić jego przepisów do stosowania. Świadczą o tym wyniki kontroli w ww. zakładach. Co 

prawda dwie kontrole zostały rozpoczęte jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia, ale 

wszystkie zostały zakończone już w trakcie jego funkcjonowania (większość w październiku). We 

wszystkich skontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości bądź niewykonanie przepisów 

rozporządzenia w zakresie wyznaczenia zasięgów oddziaływania poszczególnych stref ochronnych. 

W niektórych przypadkach zauważono także brak wyznaczenia w przestrzeni pracy strefy 

oddziaływania PEM i dostępu do tej strefy. 

Wyniki kontroli wykazały istotne braki w wiedzy służb bhp w temacie pola 

elektromagnetycznego, co utrudnia lub uniemożliwia im prawidłowe opracowywanie programów 

szkoleń z zakresu bhp, czy też właściwą ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

W połowie skontrolowanych zakładów programy szkoleń stanowiskowych pracowników zatrudnionych 

przy obsłudze urządzeń wytwarzających PEM, nie były dostosowane do rodzaju i warunków pracy. 

Liczne błędy stwierdzono również w opracowanej ocenie ryzyka zawodowego na ww. stanowiskach 

pracy. W dwóch zakładach nie ujęto w ocenie ryzyka pola elektromagnetycznego jako zagrożenia. 

W kolejnych dwóch nie umieszczono w opracowaniu wyników pomiarów wielkości narażenia. Dlatego 

też podczas corocznych szkoleń służby bhp, prowadzonych w inspektoratach pracy, temat pola 

magnetycznego i związanych z nim zagrożeń powinien być podjęty. 

Zasadnym byłoby też przekazanie inspektorom pracy na szkoleniach wewnętrznych, wyników 

powyższych kontroli. Inspektorzy pracy podczas kontroli takich zakładów, powinni być wyczuleni na 
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sprawy wyznaczenia i oznakowania miejsc występowania pola elektromagnetycznego, określenia 

zasad dostępu do tych miejsc i wyznaczenia występowania stref ochronnych. Ponadto powinni zwrócić 

szczególną uwagę na terminowość badań rozkładów pola elektromagnetycznego. Nie powinni także 

pomijać kontroli opracowanego ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy obsłudze urządzeń 

wytwarzających PEM i programów szkoleń stanowiskowych pracowników zatrudnionych na 

powyższych stanowiskach pracy.  

Rozwój techniki determinuje powstawanie coraz większej ilości źródeł pola 

elektromagnetycznego. Zatem problem narażenia pracowników na jego działanie z roku na rok będzie 

narastał. Dlatego ważne było wprowadzenie w życie ww. rozporządzenia. Jednakże równie istotne jest 

stosowanie jego przepisów przez pracodawców. W związku z tym inspektorzy pracy, którzy będą 

kontrolować zakłady wyposażone w urządzenia wytwarzające PEM, nie powinni w swoich działaniach 

pomijać tego zagadnienia, nawet jeśli nie będzie on ujęty w harmonogramie zadań. 

 

B. Egzekwowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

produkcji wyrobów ze szkła i/lub porcelany 

 

Charakterystyka kontrolowanych zakładów 

 

W ramach realizacji tematu kontrolą objęto 3 podmioty, które w prowadzą działalność 

produkcyjną związaną z wytwarzaniem wyrobów ze szkła na terenie województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Z analizy danych statystycznych wynika, że naszym województwie nie ma zakładów 

zajmujących się produkcją wyrobów ceramicznych.  

Kontrolą objęto dwa zakłady, w których prowadzona jest produkcja szkła gospodarczego oraz 

jeden przetwarzający szkło płaskie taflowe.  

W hutach szkła działalność produkcyjna oparta jest na wykorzystaniu takich samych surowców 

i podobnych procesów technologicznych. Surowce stosowane do produkcji to: piasek kwarcowy, soda, 

skała wapienna, dolomit oraz stłuczka szklana. W obu zakładach procesy kształtowania i formowania 

wyrobów są zautomatyzowane, ręcznie odbywa się jedynie sortowanie i częściowo pakowanie.  

Trzeci kontrolowany zakład zajmuje się produkcją szyb zespolonych ze szkła taflowego na 

zamówienie kontrahentów zewnętrznych (najczęściej zagranicznych). W zakładzie począwszy od 

magazynowania surowca, poprzez procesy rozkroju, łączenia w zespoły szybowe oraz 

magazynowania wyrobów gotowych, prace w dużej mierze są zautomatyzowane.  

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 430 pracowników. Jak ustalono 

z większością pracowników zawarto umowy o pracę, tylko 4 osoby były zatrudnione w ramach umów 

cywilnoprawnych.  

 

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

W unowocześnionych zakładach, częściowa lub całkowita automatyzacja procesów, pozwala 

ograniczyć zagrożenia występujące na stanowiskach pracy. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

technicznym pracownicy są mniejszym stopniu zagrożeni np. poprzez kontakt z maszynami 

i urządzeniami technicznymi. Problem nadal stanowią pewne procesy technologiczne, podczas których 

występuje hałas np. praca automatów rozdmuchowych, czy transport przenośnikami wyrobów 

szklanych. Innym czynnikiem szkodliwym występującym podczas procesu produkcji wyrobów ze szkła 

jest wysoka temperatura uwarunkowana technologią (wytop szkła w temp. około 1 500 °C). 

Pracodawcy starają się ograniczyć zagrożenia, poprzez odpowiednią organizacje pomieszczeń 

i stanowisk pracy, okresowe pomiary czynników szkodliwych, wyposażenie pracowników w odzież, 

obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i tam gdzie to możliwe w środki ochrony zbiorowej. 

Mimo podejmowanych przez pracodawców działań zapobiegawczych inspektorzy pracy w toku kontroli 

stwierdzili szereg nieprawidłowości. Część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli, część 

w wyniku realizacji decyzji terminowych.  

Na przykład w jednej z hut w trybie natychmiastowym zapewniono osłony przy przenośnikach 

taśmowych i balustradę ochronną przy podeście obok pieca do wytopu szkła. W czasie trwania kontroli 
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uzupełniono instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, oraz sprawdzono 

skuteczność zabezpieczenia przed porażeniem prądem. 

W drugiej hucie niezwłocznie przeprowadzono aktualizację oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku operatora oraz udostępniono pracownikom instrukcje składowania i magazynowania.  

 

Decyzje terminowe, których wykonanie potwierdzili pracodawcy dotyczyły, między innymi:  

• opracowania programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu 

najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas,  

• sporządzenia spisu substancji niebezpiecznych i niebezpiecznych mieszanin chemicznych 

stosownych w procesie pracy, 

• zapewnienia pracownikom instrukcji dotyczących stosowanych w zakładzie pracy znaków 

i sygnałów bezpieczeństwa, 

• oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc, w których może dojść do kolizji lub potknięcia, 

• opisania w sposób czytelny ( w języku polskim) elementów sterujących maszyn. 

 

Podsumowanie przeprowadzonych podczas kontroli analiz wypadków przy pracy zakładów 

 

Liczba wypadków przy pracy w zakładach hutniczych w latach 2014-2016 jest do pewnego 

stopnia odzwierciedleniem sytuacji, z jaką te zakłady miały do czynienia w tym okresie. Jeden 

z zakładów hutniczych z uwagi na poważne trudności ekonomiczne wstrzymywał produkcje w latach 

2014 i 2015, tym samym nie było w badanym okresie żadnych wypadków przy pracy.  

Z analizy dokumentacji powypadkowej wynika, że w jednej z hut i zakładzie produkującym 

szyby zespolone znaczna część wypadków przy pracy, to wypadki związane ze skaleczeniami o ostre 

krawędzie wyrobów szklanych. W kontrolowanej hucie wiele skaleczeń miało miejsce podczas 

sortowania wyrobów, które przesuwając się na taśmie i stole sortowniczym są chwytane ręcznie 

i czasami pękają. Podobnie jest w przypadku firmy produkującej szyby zespolone, gdzie do skaleczeń 

najczęściej dochodzi podczas ręcznego przemieszczania formatek szklanych, lub odpadów. Szkło, 

jako materiał kruchy, mający ostre krawędzie, jest materiałem niebezpiecznym, często w sposób 

nieprzewidywalny łamie się lub pęka raniąc pracowników. Mimo stosowanych ścisłych procedur, jakie 

zostały wdrożone podczas produkcji szyb oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej 

pracowników huty i tak dochodzi do wypadków w wyniku narażenia na ostre krawędzie szklane. Na 

9 wypadków przy pracy podczas produkcji szyb w ocenianym okresie 8 to wypadki zranień dłoni 

i przedramion, twarzy, a nawet kończyn dolnych. Z kolei w hucie na 9 wypadków przy pracy w 2016 r. 

6 to wypadki związane ze skaleczeniami najczęściej dłoni i przedramion.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektrów pracy 

 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczyły zarówno kwestii proceduralnych np. 

braku instrukcji bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych, braku aktualizacji oceny ryzyka 

zawodowego, jak i braków technicznych np. niezapewnienie osłon przy przenośnikach taśmowych, 

brak oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc niebezpiecznych, brak zabezpieczenia przed 

przewróceniem butli z gazami technicznymi. Wśród nieprawidłowości znalazły się także błędy 

w postępowaniach powypadkowych dotyczące niewłaściwego ustalania przyczyn wypadków 

i wniosków profilaktycznych. Pracodawcy przyznają się do niedostatecznej znajomość przepisów bhp, 

czego przykładem mogą być naruszenia typu: brak spisu substancji niebezpiecznych, czy brak 

programu działań technicznych i organizacyjnych mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie 

narażenia pracowników na hałas. Pracodawcy wychodzą z założenia, że wystarczy podejmować 

działania bieżące bez planu redukcji zagrożenia na przyszłość. Przyczyn naruszeń prawa pracodawcy 

upatrują także w niedostatecznej kompetencji służb technicznych i służb bhp, czego dowodem mają 

być powtarzający się brak instrukcji bhp na stanowiskach pracy, niewłaściwe określenie przyczyn 

wypadków i wniosków profilaktycznych. 

W ocenie inspektorów pracy stwierdzone naruszenia prawa to wynik nie tylko braku 

znajomości obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także ich lekceważenia. 
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Przykładem może być brak instrukcji bhp tylko na niektórych stanowiskach pracy. Brak osłon przy 

przenośnikach taśmowych, czy bariery ochronnej przed upadkiem z wysokości to efekt nie tyle 

nieznajomości przepisów, co braku wyobraźni i poczucia odpowiedzialności za skutki, jakie może za 

sobą pociągnąć pochwycenie przez poruszający się element maszyny lub upadek z wysokości. Inną 

przyczyną naruszeń prawa pracy, w tym bhp, może być także brak bieżącej kontroli warunków pracy 

przez odpowiedzialne służby bhp, które w myśl obowiązujących przepisów powinny taką kontrolą 

zajmować się regularnie. 

 

Uzyskane efekty 

 

Efekty jakie zostały osiągnięte w wyniku przeprowadzonych kontroli to regulacje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w postaci 21 decyzji i 6 wniosków inspektorów pracy. Wszystkie środki 

prawne zastosowane przez inspektorów pracy zostały zrealizowane w czasie kontroli lub w terminie 

określonym przez inspektorów pracy, o czym informowali na piśmie pracodawcy. 

 

W wyniku wydanych przez inspektorów pracy decyzji między innymi: 

 opracowano program działań technicznych i organizacyjnych mających na celu 

najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas – dotyczący 20 pracowników,  

 zamontowano osłony na taśmach przenośników wzdłużnych automatów szklarskich  

– zabezpieczono w ten sposób 10 pracowników, 

 zabezpieczono balustradą ochronną otwór technologiczny w podeście – co stanowi ochronę 

dla 8 pracowników, 

 zaktualizowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku operatora o aktualne wyniki 

pomiarów czynników szkodliwych – dotyczącą 20 pracowników, 

 zapewniono instrukcje magazynowania i składowania materiałów – odnoszącą się do 130 

pracowników. 

 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu wniosków w wyniku realizacji których: 

 uzupełniono zasady przydziału (tabeli) środków ochrony indywidulanej na stanowisku topiarz 

o okulary chroniące przed promieniowaniem podczerwonym – dotyczące 8 pracowników, 

 przyjęto jako zasadę ustalanie przez zespół powypadkowy przyczyn wypadku adekwatnych do 

okoliczności zdarzenia,  

 pPrzyjęto zasadę potwierdzania przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowej według 

ustalonych procedur zakładowych – dotyczy 130 pracowników. 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone kontrole w trzech zakładach branży związanej z produkcją wyrobów ze szkła 

potwierdzają, że są to zakłady, które stosują stosunkowo nowoczesne, częściowo zautomatyzowane 

procesy technologiczne. Kontrolowane zakłady w ostatnim czasie poczyniły znaczne nakłady na 

modernizacje parku maszynowego i infrastruktury budowlanej.  

W jednym z kontrolowanych zakładów wprowadzono do stosowania zintegrowany system 

zarządzania bezpieczeństwem, tym samym postawiono także na przestrzeganie procedur. Mimo 

pewnej specyfiki produkcji kontrolowane zakłady należą do grupy zakładów o typowych zagrożeniach, 

jakie występują w innych zakładach przemysłowych. Świadczy o tym charakter stwierdzonych 

nieprawidłowości, których znaczna cześć dotyczy procedur czyli instrukcji, oceny ryzyka, spisów 

substancji niebezpiecznych. Trzeba też dodać, że są to zakłady regularnie kontrolowane przez 

inspektorów pracy. Jeden z pracodawców brał udział w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji 

Pracy „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” i został wyróżniony.  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w jednej z hut, która jeszcze niedawno borykała się 

z dużymi trudnościami ekonomicznymi, ale jest też zakładem o dużym potencjale z uwagi na 

zmodernizowane linie technologiczne.  

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

122 | S t r o n a  

 

Wnioski 

 

W przypadku zakładów objętych kontrolami nasuwa się wniosek, iż należy je traktować jak 

typowe zakłady branży przemysłowej o nieco odmiennych, ale podobnych zagrożeniach wynikających 

z pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych. Specyfiką tej branży jest czynnik uciążliwy 

w postaci wysokiej temperatury środowiska pracy oraz hałasu emitowanego przez procesy 

technologiczne, takie jak praca urządzeń wentylacyjnych i transportowych (przenośniki transportujące 

szklane wyroby). Specyficzne jest także zagrożenie wywołane ostrymi krawędziami wyrobów 

szklanych. Na pewno warto kierować do tych zakładów, szczególnie zakładów hutniczych, zaproszenia 

do udziału w organizowanych przez OIP działaniach prewencyjnych, które uczyłyby kadrę kierowniczą 

właściwego podejścia do bezpieczeństwa pracy, wdrażania i przestrzegania procedur oraz dobrych 

praktyk. 

 

C. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w podmiotach zajmujących się skupem, 

przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do kontroli w zakresie ograniczeń zagrożeń 

zawodowych w podmiotach zajmujących się skupem, przechowywaniem i przetwarzaniem produktów 

roślinnych wytypowano 6 podmiotów. Kontrole przeprowadzono w okresie od maja do listopada 2016 r. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 116 osób, w tym 2 na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Na podstawie stosunku pracy zatrudnionych było 108 pracowników, w tym 34 

kobiety, 3 niepełnosprawnych. W 1 zakładzie pracę wykonywał jako prezes zarządu obcokrajowiec - 

obywatel Danii. W żadnym z podmiotów nie zatrudniano pracowników młodocianych.  

W 4 przedsiębiorstwach prowadzono produkcję i sprzedaż gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich. 

W 1 zakładzie prowadzono działalność polegającą na skupie i magazynowaniu ziarna zbóż.  

W 1 podmiocie wytwarzano produkty przemiału zbóż (produkcja młynarska). 

Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości: w 2 zakładach 

zatrudniających do 9 pracowników oraz w 4 zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników. 

W latach 2013 - 2015 w skontrolowanych przedsiębiorstwach zarejestrowano łącznie 10 

wypadków przy pracy, z których 9 zakwalifikowano jako lekkie, zaś jeden jako śmiertelny. U jednego 

pracodawcy zarejestrowano 7 wypadków przy pracy w tym 1 śmiertelny, w kolejnym podmiocie 

zarejestrowano 3 wypadki. W pozostałych 4 podmiotach nie stwierdzono wypadków przy pracy. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości 

 

W 2 skontrolowanych podmiotach dopuszczono do wykonywania pracy 2 pracowników bez 

wstępnych - ogólnych stanowiskowych szkoleń z zakresu bhp (mniej niż 5% pracowników poddanych 

kontroli). Również w tych samych podmiotach stwierdzono brak okresowych szkoleń z zakresu bhp  

u 9 pracowników (około 21% pracowników poddanych kontroli).  

W zakresie badań lekarskich w 2 zakładach 2 pracowników nie posiadało podczas kontroli 

aktualnych okresowych profilaktycznych badań lekarskich. W innym przedsiębiorstwie 3 pracowników 

posiadało ważne orzeczenia lekarskie do wykonywania pracy po odbytych badaniach lecz 

w skierowaniach na nie, nie uwzględniono innych czynności, które pracownicy wykonywali np. 

w orzeczeniach lekarskich magazynierów nie uwzględniono wykonywania pracy jako operatorów 

wózków jezdniowych podnośnikowych. We wcześniejszym okresie przed podjęciem kontroli 

pracodawca w jednym podmiocie dopuścił do wykonywania pracy 2 pracowników, a w innym 

pracodawca dopuścił 6 pracowników bez aktualnych okresowych badań lekarskich. Nieprawidłowości 

dotyczące dopuszczenia bez aktualnych okresowych badań lekarskich dotyczyły łącznie 13 

pracowników (35%).  

W 1 przedsiębiorstwie prace operatora wózka jezdniowego wykonywało 2 pracowników bez 

imiennego zezwolenia do obsługi wózka wystawionego przez pracodawcę, ważnego na terenie 

zakładu pracy tego pracodawcy (10% pracowników poddanych kontroli). 

Nie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na 

2 stanowiskach pracy w 1 podmiocie (niecałe 8% ocenianych stanowisk), natomiast w 5 zakładach 
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stwierdzono nieprawidłowości związane z dokonaną oceną, które najczęściej dotyczyły 

nieuwzględnienia wszystkich zagrożeń dotyczących wykonywanej pracy lub dokumentacji oceny 

ryzyka zawodowego (50% ocenianych dokumentacji). 

Pracodawca nie wykonał w terminie, tj. raz w roku pomiarów zapylenia na stanowisku pracy, 

gdzie NDS pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego przekroczyło wartość 0,5, ale było niższe niż 1 oraz 

na innym stanowisku nie wykonał w terminie tj. raz 2 lata pomiarów zapylenia na stanowisku, gdzie 

NDS pyłu całkowitego nie przekroczyło wartości 0,5, ale było wyższe niż 0,2 (około 15% stanowisk).  

W 2 przedsiębiorstwach nie wykonano w terminie tj. raz w roku pomiarów hałasu na 

stanowiskach pracy, gdzie NDN czynnika przekroczyło wartość 0,5, ale było niższe niż 1 (około 14% 

stanowisk). 

W 1 podmiocie w hali produkcyjnej nie zabezpieczono przestrzeni przed wypadnięciem 

z podestu roboczego w części szczytowej granulatora oraz brak było krawężnika w brzegowej części 

spoczników, natomiast w innym podmiocie w magazynie zbożowym na posadzce brak było 

w niektórych miejscach desek zabezpieczających przed wpadnięciem oraz nie były oznakowane 

barwami bezpieczeństwa krawędzie ramp przeładunkowych (około 33% zakładów). 

W 2 przedsiębiorstwach kabiny natryskowe nie zostały wyposażone w podkładki izolujące od 

podłoża (około 11% skontrolowanych pomieszczeń). 

W 1 zakładzie brak było deski krawężnikowej przy krawędzi przestrzeni otwartej pomostu 

roboczego znajdującego się na wysokości około 3 m od posadzki. W innym zakładzie brak było 

zabezpieczeń np. balustrad chroniących przed wypadnięciem przy ciągu komunikacyjnym - podeście 

znajdującym się w miejscu rozładunku surowców, brak zabezpieczeń np. balustrad lub brak 

kompletnych balustrad (np. desek krawężnikowych lub barierki pośredniej między poręczą ochronną, 

a deską krawężnikową, chroniących przed wypadnięciem z pomostów roboczych oraz z ciągów 

komunikacyjnych prowadzących do nich (75% stanowisk).  

1 pracodawca nie posiadał instrukcji bhp na stanowisku obsługi walcarki, natomiast inni 

2 pracodawcy nie posiadali instrukcji związanej z bezpiecznym wykonywaniem prac w silosach (około 

17% skontrolowanych dokumentów). 

W 1 podmiocie wiertarka stołowa miała niewłaściwy układ sterowania, który nie uniemożliwiał 

niezamierzonego uruchomienia urządzenia po zaniku zasilania, w 2 innych podmiotach stwierdzono 

brak oznakowania urządzeń sterujących owijarki palet i maszyn do pakowania (około 17% 

skontrolowanych urządzeń). 

W 1 podmiocie nie zabezpieczono dostępu do otworu granulatora, przez który dostaje się 

granulat na przenośnik gumowo-kubełkowy, gdzie występuje strefa niebezpieczna między otworem 

i przenośnikiem i istnieje możliwość pochwycenia. Również nie został skutecznie zabezpieczony 

dostęp do strefy niebezpiecznej elementu ruchomego przenośnika.  

 W tym samym podmiocie pracownik zdemontował urządzenia ochronne przy kilku drzwiach 

(barierach) zabezpieczających dostęp do części ruchomych maszyny workującej "workownicy", które 

zapobiegały wejściu do strefy zagrożenia i zatrzymywały po otwarciu drzwi ruch części 

niebezpiecznych oraz uniemożliwiały załączenie maszyny. Pracownik odkręcił kluczem element 

urządzenia ochronnego zamontowany do drzwi i ten element włożył do części urządzenia ochronnego 

przymocowanej do ramy maszyny workującej "workownicy", co powodowało, że każde otwarcie drzwi 

nie wyłączało ruchu części niebezpiecznych (tzw. „obejście zabezpieczenia”). Każde przypadkowe 

załączenie maszyny spowodowałoby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osoby 

przebywającej w tych strefach. W innym podmiocie, w wzierniku na obudowie przenośników 

ślimakowych zamontowane zostały uszkodzone osłony, pręty osłon były powyginane i odległość 

między nimi nie uniemożliwiała dostępu do strefy niebezpiecznej (około 17% skontrolowanych 

urządzeń).  

U 1 pracodawcy odnotowano brak instrukcji na drogach wewnątrzzakładowych (20% 

kontrolowanych dokumentów). W 1 przedsiębiorstwie nie oznakowano dopuszczalnego obciążenia 

pólek regałów (10% skontrolowanych pomieszczeń). W 2 podmiotach brak było aktualnych pomiarów 

elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji instalacji (około 33% 

kontrolowanych podmiotów) 
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Komentarz do zbiorczych wyników kontroli oraz uwagi stanowiące analizę zjawiska 

 

Przedstawione nieprawidłowości wskazują, że istnieją problemy związane z przygotowaniem 

pracowników do wykonywania pracy. Uchybienia dotyczące dopuszczania pracowników do 

wykonywania pracy bez szkoleń wstępnych i szkoleń okresowych z zakresu bhp w konsekwencji mogą 

skutkować nieznajomością zagrożeń i prowadzić do potencjalnych zdarzeń wypadkowych.  

W dużej skali stwierdzono, iż pracodawcy dopuszczali do wykonywania pracy również osoby, 

które nie miały aktualnych profilaktycznych badań lekarskich lub w skierowaniach na badaniach nie 

określono całego zakresu wykonywanych prac. Wpływ na odpowiednie przygotowanie pracowników 

ma również określenie ich zdolności do wykonywania określonej pracy po odbytych profilaktycznych 

badaniach lekarskich, które eliminują pracowników, jeżeli ich stan zdrowia nie gwarantuje, aby prace 

przez nich wykonywane były prowadzone bez szkody dla pracującego, jak również 

współuczestniczących w procesie pracy.  

Odnotowano również inne uchybienie związane z przygotowaniem pracowników do 

wykonywania pracy, polegające na dopuszczeniu ich do wykonywania pracy bez imiennego 

zezwolenia do obsługi wózka jezdniowego wystawionego przez pracodawcę ważnego na terenie 

zakładu pracy tego pracodawcy. Nadmienić należy, że osoby te ukończyły z wynikiem pozytywnym 

kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym potwierdzony zaświadczeniem.  

Istotnym elementem w przygotowaniu pracowników jest również poinformowanie ich o ryzyku 

zawodowym związanym z pracami wykonywanymi na stanowiskach pracy. Nieprawidłowości wystąpiły 

w bardzo dużej skali i dotyczyły zarówno braku udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, jak 

również błędów związanych z nieujęciem wszystkich zagrożeń w udokumentowanych ocenach ryzyka 

zawodowego. Taki stan ma istotny wpływ na prawidłowość przeprowadzanych szkoleń z zakresu bhp 

i informowanie pracowników o zagrożeniach, ich skutkach i sposobach zapobiegania negatywnym 

następstwom. 

Wystąpiły uchybienia związane z brakiem pomiarów zapylenia, jak i brakiem pomiarów hałasu, 

co wynikało z nieprzeprowadzenia tych pomiarów w terminach wynikających z przepisów prawa pracy. 

Na jednym stanowisku wśród wszystkich pracodawców wystąpiło niewielkie przekroczenie 

najwyższego dopuszczalnego stężenia zapylenia. Pracodawcy wyposażyli pracowników w środk i 

ochrony indywidualnej zabezpieczające przed zapyleniem i hałasem oraz w odzież i obuwie robocze. 

Nie wystąpiły nieprawidłowości związane z zapewnieniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

natomiast ustalono braki w ich wyposażeniu, które nie utrudniały możliwości korzystania z zaplecza.  

W bardzo dużej skali wystąpiły braki w zabezpieczeniach miejsc niebezpiecznych przed 

wpadnięciem lub wypadnięciem, w tym stanowisk usytuowanych na wysokości. Stwarza to 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i może prowadzić do wystąpienia ciężkich lub 

śmiertelnych wypadków przy pracy. Braki w oznakowaniu miejsc niebezpiecznych również w istotny 

sposób wpływają na postrzeganie zagrożeń. Nieprawidłowości polegały na braku balustrad lub 

kompletnych balustrad zabezpieczających przestrzenie otwarte przed wypadnięciem m.in. pomostów 

znajdujących się ponad terenem lub posadzką oraz dróg komunikacyjnych prowadzących na wyższy 

poziom. 

Braki instrukcji bhp dotyczących stosowanych w zakładach procesów technologicznych oraz 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia, wpływają 

pośrednio na niekompletne przygotowanie pracowników do wykonywania pracy. Właściwie 

opracowane instrukcje, z którymi należy zapoznać pracowników oddziaływają na prawidłowe 

wykonywanie czynności zgodnie z procedurami eliminującymi niepoprawny sposób wykonywania 

pracy. 

Niewłaściwy układ sterowania wiertarki stołowej, który nie uniemożliwia niezamierzonego 

uruchomienia urządzenia po zaniku prądu, generuje bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia 

pracowników. Brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn może spowodować niecelowe 

wykonanie działań podczas ich obsługi, co w konsekwencji może spowodować zagrożenia 

wypadkowe.  

Zaniedbania dotyczące niezabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych przenośników 

wynikają z braku zidentyfikowania zagrożenia pochwycenia przez elementy poruszające się 

przenośników, przez pracowników technicznej kadry zarządzającej jak i osób wykonujących zadania 
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służby bhp u pracodawców, których zadaniem również jest wykonywanie przeglądów stanowisk pracy. 

Nagannym zachowaniem było zdemontowanie przez pracownika urządzenia ochronnego przy kilku 

drzwiach (barierach) zabezpieczających dostęp do części ruchomych maszyny, które zapobiegały 

wejściu do strefy zagrożenia i zatrzymywały po otwarciu drzwi ruch części niebezpiecznych oraz 

uniemożliwiały załączenie maszyny. Pracownik próbował „ułatwić” sobie w ten sposób pracę 

i zastosował tzw. „obejście zabezpieczenia”. Taka sytuacja wynikała z niedostatecznego nadzoru osób 

kierujących pracą w podmiocie i tolerowaniem przez nich stanu niezgodnego z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa. Postawa pracownika wynikała z niedostatecznego szkolenia z zakresu 

bezpiecznej obsługi maszyny i lekceważenia przepisów i zasad bezpieczeństwa.  

Brak aktualnych badań i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń 

elektrycznych wynikał z uchybienia terminów ich przeprowadzenia. Potwierdzenie właściwego stanu 

instalacji i urządzeń elektrycznych daje aktualne informacje o prawidłowej ochronie przed porażeniem 

prądem i o możliwości ich użytkowania bez negatywnych skutków. 

 

Przyczyny stwierdzanych naruszeń przepisów prawa 

 

Według pracodawców i kadry kierowniczej oraz inspektorów pracy najczęściej występującymi 

przyczynami dotyczącymi przygotowania pracowników są:  

 niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców mimo odbycia szkoleń 

z zakresu bhp dla pracodawców,  

 zaniedbania związane z brakiem szkoleń wstępnych pracowników, 

 przeoczenia związane z niedotrzymaniem terminów w przeprowadzanych profilaktycznych 

badaniach lekarskich, pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, pomiarów 

elektrycznych, 

 traktowanie oceny ryzyka zawodowego tylko jako wymogu polegającego na stworzeniu 

wymaganego dokumentu, a nie jako potwierdzenia zidentyfikowanych zagrożeń służących do 

eliminowania ryzyka związanego z wykonywanymi pracami, 

 nieodpowiednie przygotowanie pracowników nadzorujących pracę w zakresie kształtowania 

właściwych warunków pracy zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa, 

 tolerowanie przez organizatorów pracy stanu niezgodnego z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa, 

 brak odpowiedniego nadzoru nad pracami, 

 niewystarczające wykonywanie zadań przez służbę bhp np. nieprzeprowadzanie przeglądów 

pomieszczeń i stanowisk pracy, niedokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 traktowanie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców jako jednego z dodatkowych 

elementów, a nie priorytetowego w prowadzeniu działalności,  

 bagatelizowanie obowiązujących przepisów prawa przez wszystkich uczestników procesu 

pracy, zarówno pracowników jak i organizatorów pracy. 

 

Uzyskane efekty 

 

Inspektorzy pracy uregulowali 34 decyzjami wydanymi na piśmie i 18 decyzjami ustnymi 

nieprawidłowości dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach zajmujących się 

skupem, przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych. Dodatkowo wnioskami  

w 4 wystąpieniach regulowano pozostałe problemy. Kwestie ujęte w 18 decyzjach ustnych wykonano 

w trakcie trwania kontroli. Informacje o wykonaniu 15 z 34 decyzji wydanych na piśmie tj. 44%, 

powzięto w czasie kontroli oraz na podstawie pism, które wpłynęły od pracodawców o wykonaniu 

środków prawnych.  

Na szczególną uwagę zasługuje uregulowanie nieprawidłowości decyzjami wstrzymania prac 

i wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Pracodawcy doprowadzili maszyny i urządzenia do 

stanu zgodnego z podstawowymi standardami bezpieczeństwa. Na skutek wstrzymania prac 

związanych z zasypywaniem substratami leja zasypowego przenośnika ślimakowego, pracodawca 

zabezpieczył dostęp do strefy niebezpiecznej elementu ruchomego przenośnika (tzw. ślimaka). Ten 
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sam pracodawca po wydaniu przez inspektora pracy decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 

i urządzeń, doprowadził do zamontowania zabezpieczeń ochronnych przy kilku drzwiach (barierach) 

ograniczając dostęp do części ruchomych workownicy oraz zabezpieczył dostęp do strefy 

niebezpiecznej otworu granulatora, przez który dostaje się granulat na przenośnik gumowo-kubełkowy. 

Inny pracodawca zabezpieczył dostęp do strefy niebezpiecznej przenośników ślimakowych 

podsuszarni granulatora.  

Wystosowano też decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie  

art. 108 § 1 k.p.a., w których nakazano zabezpieczyć przestrzenie przed wpadnięciem poprzez 

uzupełnienie desek w posadzce magazynu zbożowego. Inny pracodawca zabezpieczył przed 

wypadnięciem przestrzenie otwarte na pomostach oraz ciągach komunikacyjnych prowadzących do 

nich, w pomieszczeniu produkcyjnym, w miejscu załadunku mieszanek paszowych, w miejscu 

rozładunku surowców. Jeszcze inny pracodawca zabezpieczył przed wypadnięciem z podestu 

roboczego przestrzeń w części szczytowej granulatora, wykonał również krawężnik o wysokości 15 cm 

przy krawędzi przestrzeni otwartych pomostów roboczych i komunikacyjnych. 

Realizując pozostałe decyzje m.in. 1 pracodawca uzupełnił dane w kartach i rejestrach 

czynników szkodliwych, ustalił zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej, ustalił wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i wymagania przy ich wykonywaniu, 

opracował instrukcję dotyczącą zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych. Inny pracodawca 

opracował instrukcję związaną z bezpiecznym wykonywaniem prac w silosach zbożowych i innych 

zagłębieniach stałych. U 2 pracodawców poddano pracowników okresowym profilaktycznym badaniom 

lekarskim, realizując 2 ustne decyzje. Jeden pracodawca - wykonując ustną decyzję - zapewnił 

szkolenie wstępne z zakresu bhp dla 1 pracownika.  

Inspektorzy pracy uregulowali decyzjami również inne uchybienia związane m.in. 

z zapewnieniem wykonywania zadań służby bhp poprzez powierzenie realizacji tych zadań 

uprawnionej osobie, ustaleniem zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, dokonaniem 

weryfikacji oceny ryzyka zawodowego, pokryciem do wysokości 2 m ścian pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych materiałem gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci. 

W trakcie kontroli udzielono łącznie 22 porad prawnych i 30 porad technicznych. 

 

Wnioski  

 

W skontrolowanych podmiotach stwierdzono rażące nieprawidłowości oraz poważne 

uchybienia. W trakcie kontroli wystąpiła konieczność wstrzymania wykonywanych prac, jak 

i konieczność wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na bezpośrednie zagrożenie 

życia lub zdrowia pracowników. Regulowano również nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia 

przestrzeni roboczych i komunikacyjnych przed wpadnięciem lub wypadnięciem. Nieprawidłowy stan 

techniczny maszyn i urządzeń, obiektów oraz infrastruktury wynika przede wszystkim z zaniedbań, 

z braku świadomości o zagrożeniach, bagatelizowania obowiązujących przepisów prawa zarówno 

przez pracowników, jak i organizatorów pracy. Wiele nieprawidłowości dotyczyło również 

przygotowania pracowników do wykonywania pracy. Nieprawidłowości dotyczyły także oceny ryzyka 

zawodowego i instrukcji. Wskazuje to, iż te zagadnienia postrzegane są jako dodatkowe i mało istotne 

elementy prowadzonej działalności. 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. Czynności promocyjno-prewencyjne prowadzone przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy m.in. na imprezach masowych branży rolniczej, dają możliwość bezpośredniego 

kontaktu pracodawcy z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozyskania informacji i porad 

z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia. 
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VI. 

DZIAŁANIA  

NADZORCZO-KONTROLNE  

W OBSZARZE PRAWNEJ OCHRONY 

PRACY 
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1. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących 
czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy 
 

Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili w 2016 r. kontrole w 70 podmiotach 

zatrudniających łącznie 11 321 osób, z czego 10 546 świadczyło pracę na podstawie umowy o pracę 

(w tym 3 164 kobiety i 142 pracowników młodocianych). 

Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym – 64 podmioty zatrudniające 

łącznie 10 004 pracowników (w tym 2 999 kobiet i 142 pracowników młodocianych) oraz w sektorze 

publicznym – 6 podmiotów zatrudniających łącznie 542 pracowników (w tym 165 kobiet). 

 

Kontrole przeprowadzono w: 

 5 zakładach małych - zatrudniających do 9 pracowników (łącznie 27 pracowników, w tym 13 

kobiet) 

 32 jednostkach średnich - zatrudniających od 10 do 49 pracowników (łącznie 817 

pracowników, w tym 303 kobiety i 10 pracowników młodocianych) 

 24 podmiotach dużych - zatrudniających od 50 do 249 pracowników (łącznie 2 267 

pracowników, w tym 1 083 kobiety i 26 pracowników młodocianych) 

 9 zakładach wielkich - zatrudniających ponad 250 pracowników (łącznie 7 438 pracowników,  

w tym 1 765 kobiet i 106 pracowników młodocianych). 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy przeprowadzono w branżach: 

 przetwórstwo przemysłowe – 31 kontroli (8 183 pracowników) 

 dostawa wody – 4 kontrole (420 pracowników) 

 budownictwo – 7 kontroli (229 pracowników) 

 handel i naprawy – 13 kontroli (501 pracowników) 

 transport i gospodarka magazynowa – 1 kontrola (7 pracowników) 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 3 kontrole (589 pracowników) 

 informacja i komunikacja – 1 kontrola (53 pracowników) 

 obsługa rynku nieruchomości – 2 kontrole (122 pracowników) 

 działalność profesjonalna – 1 kontrola (1 pracownik) 

 usługi administrowania – 2 kontrole (275 pracowników) 

 edukacja – 1 kontrola (118 pracowników) 

 kultura, rozrywka i rekreacja – 1 kontrola (4 pracowników) 

 pozostała działalność usługowa – 3 kontrole (44 pracowników). 

 

W 35 zakładach kontrole były przeprowadzone w związku ze złożonymi skargami dotyczącymi 

nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy i/ lub wynagrodzeniach. Inspektorzy rozpatrzyli łącznie 48 

skarg zawierających 86 zagadnień obejmujących czas pracy i wynagrodzenia: 

 w 7 skargach zarzuty dotyczyły tylko czasu pracy, 2 skargi zostały uznane za zasadne, 5 – za 

bezzasadne, 

  w 6 skargach zarzuty dotyczyły czasu pracy i wynagrodzeń; inspektorzy uznali 1 skargę za 

uzasadnioną, 2 – za bezzasadne i 3 – za częściowo uzasadnione, 

 w 35 skargach zarzuty dotyczyły tylko zagadnień związanych z wynagrodzeniami, z czego 18 

skarg uznano za zasadne, 12 – za bezzasadne i 5 częściowo uzasadnionych.  

 

Kontrolą przestrzegania przepisów o czasie pracy objęto łącznie 1 216 pracowników. 
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A. Dokumentacja dotycząca czasu pracy i wynagrodzeń 

 

Inspektorzy pracy stwierdzili w 5 kontrolowanych podmiotach nieprowadzenie ewidencji czasu 

pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 88 pracowników, przy czym w 2 kontrolowanych 

podmiotach nie prowadzono żadnej rejestracji czasu pracy dla wszystkich pracowników, 1 pracodawca 

nie prowadził ewidencji czasu pracy dla 3 pracowników kierujących innymi pracownikami.  

W pozostałych zakładach prowadzono tylko listy obecności.  

Z wyjaśnień udzielonych przez pracodawców wynikało, że ich zdaniem rejestrowanie czasu 

pracy w inny sposób niż wynikający z przepisów nie stanowi naruszenia prawa. 

W 19 podmiotach (24% skontrolowanych zakładów) w stosunku do 237 zatrudnionych (na 

1 216 pracowników objętych kontrolą) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy polegające przede wszystkim na: nieewidencjonowaniu liczby godzin pracy w dobie 

pracowniczej, godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, godzin pracy w dni wolne od pracy, w porze 

nocnej lub ewidencjonowania tej pracy nie na kartach pracy, a w odrębnych dokumentach lub na 

zbiorczych listach obecności, W tych wypadkach pracodawcy tłumaczyli się stosowanym systemem 

kadrowo-płacowym, w którym nie przewidziano możliwości wpisywania godzin rozpoczęcia  

i zakończenia pracy, albo że nie wynika to z przepisów prawa. 

Inspektorzy stwierdzili również nieprawidłowości w zakresie ustalania systemów i rozkładów 

czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy – na 70 skontrolowanych zakładów 

w 6 jednostkach (8% wszystkich zakładów) pracodawcy nie spełnili ciążącego na nich obowiązku  

w ogóle, w 21 podmiotach (30% zakładów) ustalono tylko systemy czasu pracy lub rozkłady czasu albo 

nie wskazano obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy.  

Inspektorzy stwierdzili powyższe nieprawidłowości zarówno u pracodawców małych, jak 

i zatrudniających powyżej 20 pracowników. Wynikały one albo z niewiedzy pracodawców co do 

obowiązku ustalenia systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych  

w obwieszczeniu - w przypadku pracodawców niemających obowiązku wprowadzenia regulaminu 

pracy – albo z nieprecyzyjnych, ogólnikowych zapisów w regulaminach pracy, często polegających na 

powieleniu treści odpowiedniego przepisu kodeksu pracy. Kontrole wykazywały również przypadki 

niestosowania zapisów dotyczących np. przyjętych okresów rozliczeniowych lub systemów czasu 

pracy. 

Ustalenie przyczyn powyższych nieprawidłowości jest trudne, ponieważ kontrolowani często 

nie potrafili wyjaśnić, dlaczego nie wykonali obowiązków w tym zakresie, a w części przypadków był to 

wynik niewiedzy lub błędnej interpretacji przepisów. 

 Kontrolujący stwierdzili w 10 zakładach nieustalenie rozkładów czasu pracy (harmonogramów) 

dla pracowników. 

 W 12 podmiotach stwierdzono błędnie sporządzane harmonogramy pracy.  

 

Nieprawidłowości polegały m.in. na niewskazaniu, jakie dni są dniami wolnymi z tytułu 

pięciodniowego tygodnia pracy, dniami wolnymi za pracę w niedziele lub święta, nieprawidłowym 

ustaleniu dobowego i miesięcznego rozkładu czasu pracy, planowaniu 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, 

niezaplanowaniu należnej liczby dni wolnych od pracy. 

 Inspektorzy pracy ustalili, że w 17 podmiotach nie przekazano pracownikom informacji 

o rozkładach czasu pracy lub przekazano ją w terminie krótszym niż przewidziany 

w przepisach prawa. 

 W 2 podmiotach stwierdzono wprowadzenie okresu rozliczeniowego dłuższego niż 1 miesiąc 

dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy. 

 W 1 przypadku stwierdzono niezachowanie 5-dniowego terminu przekazania porozumienia 

zawartego z przedstawicielami załogi w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy. 

 W 3 zakładach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia 

ruchomego czasu pracy. 
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 Przeprowadzone kontrole ujawniły w 1 kontrolowanym podmiocie przypadek wprowadzenia 

przerywanego czasu pracy niezgodnie z przepisami. 

 W 4 zakładach zatrudniających ponad 20 pracowników nie ustalono regulaminu 

wynagradzania, a w 14 przypadkach stwierdzono zapisy nieprecyzyjne lub brak uregulowania 

zasad wypłaty różnych składników wynagrodzenia. 

 

B. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach 

 

Czas pracy 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz odniesienie do skali 

naruszeń stwierdzonych w 2015 r. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości Odsetek w 2015 r. Odsetek w 2016 r. 

Dwukrotne podejmowanie pracy w tej samej 
dobie pracowniczej 

43% 
(23 pracodawców) 

31% 
(21 pracodawców) 

Zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalną 
liczbę godzin nadliczbowych przeciętnie w 
tygodniu 

24,5% 
(13 pracodawców) 

29,5% 
(13 pracodawców) 

Zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalną 
liczbę godzin nadliczbowych w roku 

18% 
(9 pracodawców) 

15% 
(6 pracodawców) 

Niezapewnienie odpoczynku dobowego 
24% 

(17 pracodawców) 
20% 

(13 pracodawców) 

Niezapewnienie odpoczynku tygodniowego 
28% 

(19 pracodawców) 
20% 

(13 pracodawców) 
Niezapewnienie dni wolnych z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy 

60% 
(33 pracodawców) 

47% 
(27 pracodawców) 

Niezapewnienie przynajmniej raz na 4 tygodnie 
niedzieli wolnej od pracy 

14% 
(3 pracodawców) 

6% 
(6 pracodawców) 

 

Powyższe nieprawidłowości zostały 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 uchybień 

było m.in. niewłaściwe planowanie godzin pracy, nieoczekiwane zamiany, często dokonywane między 

pracownikami bez wiedzy przełożonych lub pracodawców, co ujawniano dopiero w czasie kontroli. 

W przypadku jednej ze spółek był to wynik organizowania pracy w nadgodzinach w związku 

z koniecznością realizacji zawartych kontraktów w ustalonym terminie. Jak wynikało z wyjaśnień 

udzielonych przez kierowników wydziałów, na których wystąpiły te przypadki, wiązało się to również 

z koniecznością wykonania pracy w określonym czasie z powodu stosowanego procesu 

technologicznego. 

W czasie kontroli przeprowadzonej w jednym z przedsiębiorstw inspektor pracy stwierdził 

ponadto zatrudnianie w godzinach nadliczbowych 16 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, 

gdzie pomiary wykazały przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia.  

Zasadniczymi przyczynami stwierdzonych naruszeń przepisów o czasie pracy były: 

niewłaściwa organizacja pracy, nieznajomość przepisów i ich błędna interpretacja, np. w przypadku 

doby pracowniczej pracodawcy byli przekonani, że wystarczy zapewnić pracownikowi 11-godzinny 

odpoczynek. Kontrolowani wskazywali również często na problem w znalezieniu wykwalifikowanych 

pracowników, a w związku z koniecznością realizacji zamówień byli zmuszeni do polecania 

pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku pracy w dni 

wolne pracownicy oczekiwali rekompensaty finansowej, dlatego zamiast dnia wolnego pracodawcy 

wypłacali im dodatkowe wynagrodzenie. 
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Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy 

 

Kontrole przestrzegania przepisów o wynagrodzeniu objęły łącznie 1 225 zatrudnionych u 70 

pracodawców. 

 

Liczba pracodawców, u których występowały najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

oraz odniesienie do skali naruszeń stwierdzonych w 2015 r. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Liczba pracodawców objętych badaniem, 

u których stwierdzono nieprawidłowości 

2015 r. 2016 r. 

Nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia 

za pracę 
11 15 

Niewypłacenie/ zaniżenie ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy 

18 21 

Niewypłacenie/zaniżenie wynagrodzenia oraz 

dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 
16 13 

Niewypłacenie/zaniżenie wynagrodzenia za urlop 

wypoczynkowy 
10 11 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę 

z naruszeniem przepisów prawa pracy 
9 5 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za 

pranie i naprawę odzieży roboczej przez 

pracownika we własnym zakresie 

7 7 

Niewypłacenie/ zaniżenie wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy wskutek choroby 
4 1 

Niewypłacenie/ zaniżenie dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
4 10 

 

 Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę dla 14 pracowników stwierdzono w 1 zakładzie. Jak 

ustalono w czasie kontroli, przyczyną niewypłacenia świadczeń był brak środków finansowych. 

 Przypadki nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę stwierdzono u 15 

pracodawców, tj. 21% kontrolowanych podmiotów. Nieprawidłowości dotyczyły łącznie 156 

pracowników.  

 W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przypadku wypłaty wynagrodzenia 

w wysokości niższej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie. 

 

Najczęściej podawaną przyczyną niewypłacenia w terminie wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń był brak płynności finansowej pracodawców, którzy wskazywali, że kontrahenci nie 

wywiązują się wobec nich z zobowiązań i z tego powodu nie posiadają środków na wypłaty. 

W innych przypadkach opóźnienia były związane z technicznymi kwestiami dotyczącymi 

księgowania przelewów na rachunku bankowym pracodawcy w przypadku, gdy zlecenia były 

dokonywane w godzinach popołudniowych, co powodowało, że banki realizowały przelewy dopiero 

w dniu następnym. W jednym przypadku pracodawczyni nie wypłaciła wynagrodzenia w terminie, 

ponieważ posiadała środki w walucie obcej, a przewalutowania bank dokonał dopiero w dniu 

następnym i wtedy zostały zrealizowane przelewy. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną 

część miesiąca, przyczyną było niestosowanie zasad obliczania wynagrodzenia za część miesiąca 

ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego 

podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych 

należności przewidzianych w Kodeksie pracy. 
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Przyczyny naruszenia przepisów o wypłacie dodatkowego wynagrodzenia za pracę 

w godzinach nadliczbowych stwierdzone przez inspektorów pracy to: błędy w naliczaniu świadczenia, 

niewłaściwa metoda obliczania, nieznajomość przepisów i błędna ich interpretacja. W żadnym 

wykazanym wypadku nie było to spowodowane trudnościami finansowymi. 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, oprócz braku środków, przyczynami nieprawidłowości były: 

nieznajomość przepisów i błędna ich interpretacja oraz wadliwe uregulowania wewnątrzzakładowe. 

W żadnym kontrolowanym zakładzie, w którym wypłacano odprawę w związku z rozwiązaniem 

umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, inspektorzy nie stwierdzili przypadku 

niewypłacenia świadczenia. 

Stwierdzone przez inspektorów przyczyny nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych to: błędne metody obliczania świadczeń, 

nieznajomość przepisów, pomyłka oraz przyjęcie błędnego sposobu rozliczania pracy w nadgodzinach. 

Uchybienia w tym zakresie wynikały, według inspektorów pracy, z błędnej interpretacji przepisów 

i niewłaściwego sposobu rozliczania czasu pracy oraz niewiedzy. 

Przyczynami naruszenia obowiązków w zakresie naliczania i wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy 

średniotygodniowej były: nieznajomość przepisów oraz ich błędna interpretacja w odniesieniu do 

wysokości dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny przepracowane w dni wolne z tytułu 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, brak wiedzy o obowiązku wypłaty takiego świadczenia, 

oraz niewłaściwy sposób obliczania świadczenia. 

 Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacie 

wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń ze stosunku pracy stwierdzono zarówno 

u pracodawców małych, jak i w dużych zakładach pracy. 

Kolejny raz kontrole wykazują naruszenia przepisów dotyczących obowiązku zapewniania dni 

wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, przy czym powtarzają się przyczyny 

nieprawidłowości stwierdzane w wyniku kontroli. Jednocześnie nieznana jest skala nieujawnionych 

nieprawidłowości wynikająca z nierzetelnego prowadzenia ewidencji lub jej braku. Powtarzają się 

również stwierdzane przypadki podejmowania pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej poza 

ruchomym rozkładem czasu pracy, zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin 

przeciętnie w tygodniu oraz ponad dopuszczalny limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, 

nadal ujawniane są przypadki niezapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego oraz odpoczynku 

tygodniowego, a także niezapewniania co najmniej jednej wolnej niedzieli raz na cztery tygodnie.  

Pracodawcy zwykle tłumaczą naruszenia przepisów o czasie pracy albo zbyt małą liczbą 

pracowników, na co mają przecież wpływ, albo częstymi absencjami chorobowymi. Kontrolowani 

wskazywali ponadto na trudności w zatrudnianiu nowych pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje. Możliwość korzystania z agencji pracy tymczasowej nie zawsze rozwiązywała ich 

problem, ponieważ ci pracownicy także nie spełniali wymagań stawianych przez pracodawców. 

W przypadku zawarcia nowych kontraktów woleli oni zatrudniać swoich stałych pracowników 

w godzinach nadliczbowych. Natomiast sami pracownicy są bardziej zainteresowani otrzymywaniem 

wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy, niż korzystaniem z dni wolnych. 

Wyniki kontroli przestrzegania przepisów o wynagrodzeniu i innych świadczeniach ze stosunku 

pracy wskazują na powtarzające się problemy ze znajomością przepisów, błędną ich interpretacją, 

zwłaszcza w zakresie ustalania wysokości dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, pomyłki 

rachunkowe, niestosowanie obowiązujących przepisów dotyczących sposobu obliczania 

wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenia za czas urlopu, ekwiwalentu za 

niewykorzystany urlop. Inspektorzy wykazywali nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacie świadczeń 

pracowniczych zarówno w zakładach małych, korzystających z usług biur rachunkowych, jak  

i w podmiotach dużych, dysponujących własnymi pracownikami zajmującymi się sprawami kadrowymi 

i płacowymi. Niepokojące jest zjawisko nieznajomości przepisów, niewłaściwego ich stosowania oraz 

błędnej interpretacji, ponieważ oznacza to, iż zakłady zajmujące się profesjonalną obsługą kadrowo-

płacową oraz pracownicy działów kadr i płac nie śledzą na bieżąco zmian w przepisach prawa, nie 

kształcą się, i że pracodawcy nie zapewniają im dostępu do odpowiedniej literatury oraz szkoleń.  

Z obserwacji inspektorów przeprowadzających kontrole w zakładach pracy wynika, że 

pracodawcy oszczędzają na wydatkach na dokształcanie pracowników uważając, że wszelkie 
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informacje pracownicy mogą znaleźć w internecie, dlatego też częstym tłumaczeniem stwierdzonych 

naruszeń przepisów jest argument, że takie wyjaśnienia były na jakiejś stronie internetowej albo na 

forum, gdzie dany problem był omawiany. 

Pozytywnym natomiast zjawiskiem jest nieco mniejsza niż w 2015 r. liczba zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości w wypłacie wynagrodzenia lub innych świadczeń.  

Inspektorzy odnotowali natomiast wzrost, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczby 

pracodawców nieterminowo wypłacających wynagrodzenie za pracę z powodu braku środków 

finansowych, co może oznaczać, iż kondycja finansowa przedsiębiorców nie jest tak dobra, jak 

mogłoby się wydawać. Pracodawcy kolejny raz podnoszą problem nadmiernych obciążeń 

zobowiązaniami wobec ZUS i Skarbu Państwa, stwierdzając, że fiskalizm zniechęca ich do rozwijania 

działalności.  

 

Efekty 

 

W czasie kontroli inspektorzy pracy wydali 29 poleceń dotyczących 548 pracowników. 

W wyniku realizacji poleceń pracodawcy wypłacili 208 pracownikom świadczenia w łącznej kwocie 

37 248,23 zł.  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2016 r. inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

67 wystąpień zawierających 315 wniosków. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 56 wystąpień 

zawierających 262 wnioski. W związku z realizacją wystąpień dotyczących wypłaty świadczeń lub 

stwierdzonymi zaniżeniami wysokości świadczeń wypłacono 81 pracownikom należności w łącznej 

kwocie 69 518,65 zł.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 12 decyzji, z których wykonano 11 decyzji 

i wypłacono 7 pracownikom kwotę 1 861,70 zł. Z powodu zaprzestania wykonywania działalności przez 

1 pracodawcę stwierdzono wygaśnięcie 9 decyzji płacowych.  

 

Najczęściej stwierdzane wykroczenia to:  

 niezapewnienie dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – w 17 zakładach,  

 nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę – w 9 zakładach, 

 niezapewnienie minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego – w 8 zakładach,  

 niezapewnienie należnego odpoczynku tygodniowego – w 7 zakładach, 

 zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalny limit nadgodzin w tygodniu – w 3 zakładach,  

 zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalny limit nadgodzin w roku – w 6 zakładach, 

  niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – w 9 zakładach. 

 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy inspektorzy pracy nałożyli łącznie 18 mandatów karnych za 60 wykroczeń w zakresie 

przestrzegania przepisów czasu pracy i/ lub wynagrodzeniu za pracę. Kwota nałożonych grzywien 

wyniosła w sumie 20 700 zł. Ponadto inspektorzy skierowali 4 wnioski do sądu zawierające łącznie 16 

zarzutów oraz wobec 15 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości zastosowali środki 

wychowawcze za 27 wykroczeń. 

 

Wnioski 

 

Wyniki przeprowadzonych w 2016 r. kontroli wskazują, że w zakresie prowadzenia ewidencji 

czasu pracy przez pracodawców nie nastąpiła znacząca poprawa. 

Kontrolujący stwierdzali brak rozkładów czasu pracy z zakończonych okresów rozliczeniowych, 

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. 
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Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie dwukrotnego 

rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej były najczęściej spowodowane niewłaściwą 

interpretacją i niezrozumieniem przepisu. 

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy należy zauważyć, że nadal skala nieprawidłowości w tym zakresie jest znaczna. Wprawdzie 

pracodawcy tłumaczą swoje uchybienia nieznajomością przepisów i niewiedzą, w rzeczywistości 

jednak mają one tło ekonomiczne. Niektórzy pracownicy godzą się na otrzymywanie dodatkowych 

świadczeń z tytułu pracy w nadgodzinach z pominięciem systemu księgowego, czy to z obawy przed 

utratą pracy, czy też z innych przyczyn, np. w związku z ciążącymi na ich dochodach zajęciami 

komorniczymi.  

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli należy zauważyć, że pracodawcy rzadko 

korzystają z możliwości wprowadzenia elastycznego czasu pracy – na 70 skontrolowanych podmiotów 

tylko w 7 wprowadzono takie rozwiązania. W ocenie inspektorów pracodawcy, u których stwierdzono 

nieprawidłowości, nie próbują rozwiązywać problemów z czasem pracy korzystając z istniejących 

możliwości przewidzianych w obowiązujących przepisach. W omawianych przypadkach jako sposób 

uregulowania problemu czasu pracy postrzegane jest wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych i w dniach wolnych od pracy. 

Niepokój budzi nadal utrzymujące się zjawisko opóźnień w wypłacie wynagrodzenia za pracę, 

które w 2016 r. wykazano w 15 zakładach pracy. Pracodawcy jako przyczynę nieterminowych wypłat 

wskazywali brak środków finansowych wynikający z nieregulowania zobowiązań przez kontrahentów, 

a także na dużą konkurencję w danej branży zmuszającą do obniżania kosztów, także poprzez 

odkładanie w czasie wypłat wynagrodzeń. Oznacza to, że pracownicy w pewnym sensie „kredytują” 

pracodawców, którzy w ten sposób obracają środkami pieniężnymi lub regulują inne zobowiązania, np. 

wobec dostawców prądu, gazu lub surowców do produkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić również 

na problem nieprawidłowości w naliczaniu różnych składników wynagrodzenia, jak dodatek za pracę 

w nocy, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop, ponieważ w prawie każdym przypadku błędy osób zajmujących się obliczaniem 

świadczeń skutkują zaniżeniem wysokości wynagrodzenia dla pracowników, którzy nie posiadając 

odpowiedniej wiedzy, nie są w stanie stwierdzić, czy wysokość ich wynagrodzenia została prawidłowo 

ustalona. 

Odnosząc wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 r. do danych z 2015 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 i wynagrodzeniu, 

ponieważ prowadzone dotychczas kontrole nie wskazują na poprawę sytuacji pracowników w tym 

zakresie. 

 

2. Kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 
odpoczynku oraz czasu pracy kierowców  
 

Ogólna charakterystyka podmiotów kontrolowanych 

 

W celu realizacji tematu przeprowadzono łącznie 7 kontroli w 7 zakładach pracy. Inspektorzy 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy objęli kontrolą łącznie 12 977 dni pracy 

kierowców, co stanowi 147,26 % planu.  

 

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 427 osób, z czego: 

• 417 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w tym: 

o 31 kobiet,  

o 11 osób niepełnosprawnych, 

o 1 cudzoziemiec, 

• 9 osób – na podstawie umów cywilnoprawnych, 

• 1 osoba – jako podmiot samozatrudniający się. 
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Zastosowane środki prawne 

 

Decyzje „transportowe” 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w związku ze stwierdzeniem łącznie 172 naruszeń 

w zakresie transportu drogowego, wydano 5 decyzji o ukaraniu na łączną kwotę 21 850 zł. W żadnej 

spośród 7 przeprowadzonych kontroli nie nałożono maksymalnej kary transportowej. 

Najpoważniejsze nieprawidłowości, za które nałożono kary w drodze decyzji transportowych, 

zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Rodzaj nieprawidłowości 
Ilość 

naruszeń 
Ilość zakładów 

Nieprawidłowe wypełnianie wykresówek 110 1 

Przekroczony czas jazdy dziennej 8 2 

Przekroczona jazda ciągła bez przerwy 7 3 

Brak odpoczynku dobowego 41 4 

Brak odpoczynku tygodniowego 6 4 

RAZEM: 172 5 

 

Poza bardzo dużą liczbą brakujących wpisów na wykresówkach, stwierdzonych w trakcie 

jednej z przeprowadzonych 7 kontroli, najwięcej naruszeń dotyczy braku wymaganego odpoczynku 

dobowego. Powodem naruszeń w tym zakresie jest często brak wiedzy u kierowców, którzy często 

wykorzystują więcej niż 3 skrócone odpoczynki dobowe (pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi). 

Wynika to również z błędnego przekonania kierowców, którzy uważają, że jeżeli skrócili wcześniejszy 

regularny odpoczynek dobowy (11-godzinny) o parę minut, to nie jest to wykorzystanie 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.  

W stosunku do kontroli w latach poprzednich zwraca uwagę fakt, że pracodawcy dokładniej 

prowadzą dokumentację potwierdzającą stosowanie odstępstwa od przepisów, co ma przełożenie na 

ilość uznawanych odstępstw. 

 

Wystąpienia oraz mandaty 

W 2016 r. w ramach realizacji tematu dotyczącego egzekwowania przestrzegania przepisów 

odnoszących się do czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy 

kierowców, badano również kilka aspektów przestrzegania norm czasu pracy wynikających z ustawy 

o czasie pracy kierowców. W wyniku ustaleń inspektorów pracy w 6 zakładach wydano w tym zakresie 

9 wniosków w wystąpieniach. Szczegółowe dane co do wydanych wniosków zawiera poniższa tabela. 

 

Rodzaj naruszenia Wydane wnioski 

Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 1 

Przekroczenie 10-godzin pracy, przy wykonywaniu pracy w porze nocnej 6 

Brak oświadczenia od kierowcy o wymiarze zatrudnienia albo 

o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej 

tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych 

czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu 

1 

Nieprawidłowe oświadczenie od kierowcy o wymiarze zatrudnienia albo 

o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy oraz o przeciętnej 

tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych 

czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu 

1 

RAZEM: 9 
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Współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami społecznymi 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy współpracowali z inspektorami z WITD, prowadzącymi kontrole 

przedsiębiorstw. W celu unikania jednoczesnego prowadzenia kontroli przez dwa organy, stosowano 

utrwaloną w latach poprzednich, bieżącą wymianę informacji o prowadzonych czynnościach 

kontrolnych.  

W 2016 r. przeprowadzono wspólnie z WITD w Bydgoszczy szkolenie dla przedsiębiorców, 

członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, którego 

przedmiotem były ostatnie zmiany w przepisach. Inspektor pracy omawiał zmiany w prawie pracy 

i ustawie o czasie pracy kierowców. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Podnoszonym przez pracodawców problemem jest coraz większy deficyt kierowców na rynku 

pracy. Brak kierowców w połączeniu z chęcią zysku powoduje, w ocenie inspektorów pracy, 

powstawanie naruszeń norm prowadzenia pojazdów i czasu pracy z powodu konieczności 

wykonywania pracy przez mniejszą liczbę kierowców. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal widoczną przyczyną stwierdzonych ieprawidłowości 

w zakresie przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców jest niedostateczna wiedza prawna kierowców. Najczęściej stwierdzane naruszenie 

w zakresie braku wymaganego odpoczynku dobowego jest powodowane błędnym rozumieniem czasu, 

w którym odpoczynek ma być wykorzystany. Wielu kierowców uważa, że jeżeli wykorzystuje 

wymagany odpoczynek później niż w 24 godziny od rozpoczęcia pracy (w przypadku jazdy 

pojedynczego kierowcy), to nie dochodzi do naruszenia przepisu o odpoczynku dobowym. 

Poważną przyczyną naruszeń w zakresie czasu pracy w transporcie drogowym jest fakt, że 

część pracodawców (głównie małych przedsiębiorstw) ogranicza się do przechowywania tarczek 

i danych cyfrowych, a pomija całkowicie ich analizę, która pozwoliłaby na bieżąco eliminować 

nieprawidłowości. W małych przedsiębiorstwach 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.  

Przewoźnicy nadal zgłaszają problem zmian godzin załadunku lub rozładunku, czego 

konsekwencją jest konieczność przerwania przez kierowcę prawidłowo zaplanowanego odpoczynku 

dobowego. Pracodawcy 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 bezpiecznych parkingów lub miejsc na parkingach. 

W ocenie inspektorów pracy brak parkingów rzeczywiście powoduje nieprawidłowości, 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 ilość przejechanych kilometrów. 

Przedsiębiorcy przedstawiają również jako argumenty do wyjaśnienia naruszeń w zakresie 

transportu drogowego, 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.  

Stwierdzaną przyczyną naruszeń (podnoszoną przez kierowców) jest również sytuacja, 

w której kierowca, któremu skończył się czas jazdy, chce dojechać za wszelką cenę do domu.  

Nową przyczyną, ujawnioną w 2016 r., która wg pracodawców była powodem wielu naruszeń, 

była konieczność poszukiwania bezpiecznego parkingu w rejonie Calais (Francja), gdzie istniały obozy 

imigrantów. Strach przed wsiadaniem imigrantów do naczep oraz obawa przed kradzieżami 

powodowały, że kierowca, często już po zaparkowaniu pojazdu, w sytuacji, gdy zobaczył istniejące 

zagrożenie, wyjeżdżał z parkingu. 
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Przyczyną naruszeń przepisów o czasie pracy, 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 przedsiębiorstwo, a 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.  

 

Wnioski 

 

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym kontrole 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. 

Pozytywny wpływ na prowadzenie pojazdów zgodnie z wymogami przepisów ma obowiązująca 

od paru lat konstrukcja przepisów sankcyjnych, która wprowadziła odpowiedzialność kierowców za 

naruszenia. 

 

3. Kontrole czasu pracy maszynistów 
 

Realizując temat inspektorzy pracy przeprowadzili w 2016 r. kontrole w 4 podmiotach, w tym 

u 3 pracodawców, którzy byli kontrolowani w 2013 r. w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 

pracy maszynistów. 

W kontrolowanych zakładach było zatrudnionych łącznie 1 093 pracowników, w tym 247 

maszynistów, oraz 24 osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Kontrolą objęto 

w sumie 83 pracowników zatrudnionych na stanowiskach maszynistów. 

 

 Wszyscy kontrolowani pracodawcy prowadzili ewidencję dla zatrudnionych pracowników, przy 

czym w jednym przypadku uchybienia w prowadzeniu ewidencji czasu pracy polegające na 

niewskazywaniu godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, co utrudniało ustalenie, czy 

pracownicy podejmowali pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej. 

 Wszyscy kontrolowani przewoźnicy ustalili systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy 

rozliczeniowe. W 2 podmiotach te ustalenia zawarte są w regulaminach pracy, w 2 podmiotach 

obowiązują zakładowe układy zbiorowe pracy, zawierające w zakresie czasu pracy 

i wynagradzania regulacje korzystniejsze niż przepisy powszechnie obowiązujące. We 

wszystkich podmiotach maszyniści są zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy 

z dobowym wymiarem czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. 

 We wszystkich kontrolowanych podmiotach są tworzone rozkłady czasu pracy i przekazywane 

do wiadomości pracownikom, przy czym w 3 zakładach w harmonogramach pracy nie 

wskazuje się, z jakiego tytułu są planowane dni wolne od pracy, w związku z czym 

w przypadku zmian w grafikach nie ma możliwości ustalenia, czy dodatkowa praca w tych 

dniach występowała w ramach godzin nadliczbowych, czy z tytułu pracy w dni wolne za pracę 

w niedziele i święta, czy też w dni wolne wyznaczone z tytułu przeciętnie pięciodniowego 

tygodnia pracy. Kontrola przeprowadzona u jednego z przewoźników wykazała również 

przypadki planowania pracownikom większej liczby godzin niż wynika to z wymiaru czasu 

pracy i norm czasu pracy, co oznacza, iż planowano pracę w godzinach nadliczbowych. 

Nieprawidłowość tę stwierdzono w przypadku 8 pracowników.  

 W 3 kontrolowanych spółkach pracownicy świadczyli pracę w godzinach nadliczbowych 

wynikających z przekroczenia normy dobowej. Pracownicy otrzymali rekompensaty z tego 

tytułu w prawidłowy sposób, z wyjątkiem 1 pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, u którego stwierdzono niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 

przekroczenia dobowego wymiaru czasu wynikającego z harmonogramu pracy.  
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 U wszystkich pracodawców stwierdzono zatrudnianie pracowników w godzinach 

nadliczbowych wynikających z przekroczenia norm średniotygodniowych, za które wypłacono 

należne wynagrodzenie lub udzielono czasu wolnego. 

 W jednej ze spółek inspektor pracy stwierdził notoryczne powierzanie 10 pracownikom pracy 

w taki sposób, że dwukrotnie podejmowali pracę w tej samej dobie pracowniczej. Za pracę 

w tej samej dobie pracowniczej pracownikom naliczano dodatkowe wynagrodzenie za pracę 

w godzinach nadliczbowych. 

  W jednym podmiocie stwierdzono w przypadku jednego pracownika przekroczenie 

dopuszczalnej liczby godzin pracy przeciętnie w tygodniu o 15 minut. Było to wynikiem zmiany 

harmonogramu pracy dla pracownika, co spowodowało pracę w nadgodzinach. 

 W jednym podmiocie stwierdzono zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalną liczbę 

godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Dotyczyło to 3 pracowników, a suma 

przekroczonego limitu nadgodzin wyniosła łącznie 103 godziny. Nadgodziny wynikały ze zmian 

w harmonogramach pracy i były związane z tym, ze ci pracownicy najchętniej podejmowali 

pracę w dodatkowym czasie pracy. 

 U jednego przewoźnika stwierdzono niezapewnienie 2 pracownikom odpoczynku dobowego, 

ale jak wynika z ustaleń inspektora, był to incydentalny przypadek związany z zaplanowanym 

szkoleniem, kiedy pracownicy zakończyli pracę zjeżdżając z trasy i uczestniczyli w tym 

szkoleniu. 

 W 2 podmiotach stwierdzono przypadki niezapewnienia pracownikom należnego minimalnego 

35-godzinnego odpoczynku dobowego. Nieprawidłowość ta dotyczyła 5 pracowników. Jak 

wynika z ustaleń inspektorów pracy, był to wynik zmian w harmonogramach pracy 

i konieczności zapewnienia zastępstwa za nieobecnych pracowników. Oba podmioty świadczą 

usługi w zakresie transportu kolejowego pasażerskiego i są związane rozkładami jazdy. 

W przypadku ich nieprzestrzegania grożą im poważne kary finansowe. 

 W jednym podmiocie stwierdzono niezapewnienie 14 pracownikom należnej liczby dni wolnych 

od pracy w łącznej liczbie 25 dni w badanych okresach rozliczeniowych. Te uchybienia są 

wynikiem nieobecności pracowników i konieczności zapewnienia zastępstw. 

 W jednym podmiocie stwierdzono przypadek niezapewnienia 2 pracownikom co najmniej co 

trzeciej niedzieli wolnej od pracy, przysługującej im zgodnie z obowiązującym zakładowym 

układem zbiorowym pracy. To uchybienie również jest wynikiem zmian w harmonogramach 

pracy. 

 W żadnym z kontrolowanych podmiotów inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości 

w zakresie rekompensowania pracownikom pracy w niedziele i święta oraz naruszenia 

przepisów o pracy w porze nocnej. 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy skierowali do kontrolowanych pracodawców 

14 wniosków dotyczących czasu pracy maszynistów w zakresie: zapewnienia pracownikom należnego 

odpoczynku tygodniowego, prawidłowości tworzenia rozkładów czasu pracy i przekazywania ich do 

wiadomości pracowników, dokonywania zmian rozkładów, niezatrudniania pracowników w godzinach 

nadliczbowych ponad dopuszczalną liczbę nadgodzin w roku kalendarzowym, niezatrudniania 

pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, zapewniania minimalnego odpoczynku 

dobowego, naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

zapewniania należnej liczby dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 

zapewnienia co trzeciej niedzieli wolnej od pracy, niezatrudniania pracowników godzinach 

nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby nadgodzin przeciętnie w tygodniu.  

W wyniku kontroli wobec pracownika odpowiedzialnego za organizację pracy maszynistów 

zastosowano środek wychowawczy. 

Skala stwierdzonych naruszeń nie jest znaczna i w zależności od rodzaju świadczonych usług 

uchybienia mają różny charakter. Inaczej wygląda to w przypadku przewoźników wykonujących 

przewozy pasażerskie, związanych kontraktami, za łamanie których są obciążani wysokimi karami 

umownymi, a inaczej w przypadku przewoźników wykonujących przewóz towaru, gdzie obowiązuje 
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roczny rozkład jazdy, rozkłady tygodniowe oraz tzw. przewozy „spotowe” – nieplanowane, na 

konkretne zamówienie. 

Porównując wyniki kontroli w 3 podmiotach kontrolowanych również w 2013 r. w zakresie 

czasu pracy maszynistów należy wskazać, iż skala naruszeń jest zbliżona – na podstawie 

stwierdzonych ustaleń nie można wykazać ani znaczącej poprawy, ani pogorszenia w przestrzeganiu 

przepisów o czasie pracy maszynistów.  

W jednym z bydgoskich zakładów pracowników obowiązuje umowa o zakazie konkurencji 

i podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody pracodawcy. W przypadku pozostałych 

przewoźników takiego zakazu nie wprowadzono i część pracowników podjęła dodatkowe zatrudnienie 

informując o tym pracodawcę.  

Z uwagi na brak zapisu zobowiązującego przewoźników do weryfikowania czasu pracy 

maszynistów w innych podmiotach oraz z uwagi na brak sankcji za niepowiadomienie pracodawcy 

o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, przepis art. 22ca ustawy o transporcie kolejowym nie 

wprowadził istotnych zmian w przestrzeganiu przepisów, co ma odzwierciedlenie w przypadku 

omawianym w niniejszym sprawozdaniu. Ze względu na stwierdzenie tylko jednego przypadku 

świadczenia przez maszynistę pracy dla więcej niż jednego przewoźnika, nie ma możliwości dokonania 

generalnej oceny przestrzegania przepisów o czasie pracy w sytuacji podejmowania dodatkowego 

zatrudnienia. 

Z wyjaśnień przedstawicieli kontrolowanych spółek wynika, że podstawową przyczyną 

naruszania przepisów o czasie pracy jest brak wykwalifikowanych pracowników – starsi odeszli na 

emerytury lub do konkurencji, a czas szkolenia nowego pracownika wynosi około 2 lat. 

W czasie kontroli pracodawcy wskazywali również na nieuczciwą konkurencję polegającą m.in. 

na możliwości zatrudniania maszynistów na podstawie umów cywilnoprawnych przez przewoźników, 

braku kontroli nad podejmowaniem przez maszynistów dodatkowego zatrudnienia oraz na brak 

odrębnej regulacji dotyczącej czasu pracy maszynistów. Postulowali wprowadzenie rejestratorów 

czasu pracy maszynistów podobnie jak w przypadku kierowców samochodów ciężarowych, co według 

nich wyeliminowałoby nieuczciwych pracodawców. 

 

Wnioski 

 

Poprawę przestrzegania przepisów o czasie pracy maszynistów może zapewnić: 

• zwiększona liczba pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

• wprowadzenie szczegółowych regulacji dotyczących czasu maszynistów w podobnej formie 

jak dotyczących czasu pracy kierowców. 

 

4. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów 
dotyczących zawierania umów terminowych 
 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 26 kontroli u 26 pracodawców-

przedsiębiorców, zatrudniających ogółem 3 033 osób, w tym 214 zatrudniających w ramach umów 

cywilnoprawnych i 2 818 w ramach stosunku pracy (1 148 kobiet, 211 pracowników młodocianych i 101 

pracowników niepełnosprawnych). W jednym przypadku kontrolę wszczęto na skutek złożonej skargi. 

W wyniku zgłoszeń dokonanych przez pracodawcę na podstawie art. 25
1 
§ 5 kodeksu pracy, tj. 

zawiadomień okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony, 

w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, przeprowadzono 

2 kontrole, badane zagadnienie wystąpiło w przypadku 4 umów na czas określony, z których  

w 1 przypadku stwierdzono uchybienia. 

W wyniku zawiadomień okręgowego inspektora pracy o uzupełnieniu umowy o pracę na czas 

określony trwającej w dniu 22 lutego 2016 r., zawartej w przypadku o którym mowa  

w art. 25
1 
§ 4 pkt 4 k.p. o informacje o przyczynach zawarcia umowy, określone w art. 15 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 

przeprowadzono 2 kontrole, badaniem objęto łącznie 13 umów na czas określony, nie stwierdzono 

nieprawidłowości w dokonywaniu powiadomień. 
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Na podstawie zebranych w toku kontroli informacji ustalono, że w kontrolowanych podmiotach 

zawarto 1 148 umów na czas określony na następujące okresy: 

 umowa na okres do 3 miesięcy - zawarto 21 umów, 

 umowa na okres od 3 do 6 miesięcy - zawarto 127 umów, 

 umowa powyżej 6 miesięcy do roku - zawarto 49 umów, 

 umowa powyżej roku do 33 miesięcy - zawarto 556 umów, 

 umowa powyżej 33 miesięcy do 5 lat - zawarto 370 umów, 

 umowa powyżej 5 lat - zawarto 25 umów. 

 

Ponadto w zakładach pracy objętych kontrolą stwierdzono, że w ramach umowy na zastępstwo 

pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy zawarto 11 umów. Nie 

stwierdzono w kontrolowanych zakładach pracy umów o pracę zawartych w celu wykonywania pracy  

o charakterze dorywczym lub sezonowym a także umów zawartych w celu wykonywania pracy przez 

okres kadencji. Umów o pracę, w których wskazano obiektywne przyczyny leżące po stronie 

pracodawcy zawarto 16, umów na okres próbny zawarto 121. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli u 26 pracodawców na terenie działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy stwierdzono, że zawieranie umów o pracę na czas określony nie 

dominuje tylko w jednej lub kilku branżach. Ustalono, że taką formę zatrudnienia wybierały zakłady 

zajmujące się bardzo różnorodną działalnością m.in.: handlem, produkcją, usługami, szkolnictwem, 

budownictwem, utylizacją odpadów, gastronomią, działalnością fizjoterapeutyczną, działalnością 

samorządową i rządową, w których to branżach inspektorzy przeprowadzili kontrole. 

Dominującą branżą w zawieraniu umów o pracę na czas określony jest szeroko rozumiany 

handel. 

 

Pod względem stanu zatrudnienia w kontrolowanych podmiotach przeprowadzono następującą ilość 

kontroli: 

 w podmiotach do 9 pracowników - 6 kontroli 

 od 10 do 49 pracowników - 11 kontroli 

 od 50 do 249 pracowników -5 kontroli 

 powyżej 250 pracowników - 4 kontrole 

 

Najwięcej umów o pracę na czas określony stwierdzono w podmiotach zatrudniających 

powyżej 250 pracowników (dotyczyło to 2 podmiotów). 

Analiza kart tematycznych i dokumentacji kontrolnej wykazała, że pojawiły się również takie 

zakłady pracy, gdzie liczba zawartych umów o pracę na czas określony stanowi połowę i więcej stanu 

zatrudnienia. Stwierdzono 12 takich zakładów pracy m.in.: w branży handlowej, usługowej, 

produkcyjnej i budowlanej. 

Dominującą grupą zakładów pracy zatrudniających w ten sposób są zakłady prowadzące 

działalność handlową - stanowią one 50% stwierdzonych przypadków. 

Spośród 26 podmiotów objętych kontrolą w 5 stwierdzono zawarcie umów o pracę na czas 

określony powyżej 5 lat. Na łączną ilość umów o pracę na czas określony w kontrolowanych 

podmiotach - 1 148, 25 zawarto na okres powyżej 5 lat - co stanowi 2% wszystkich zawartych umów. 

W 2 podmiotach dotyczyło to więcej niż 2 umów. 

W zbadanych 26 podmiotach łącznie skontrolowano 69 umów o pracę na okres próbny. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie długości zawierania umów. Nie stwierdzono również żadnego 

przypadku powtarzalności zawierania kolejnej umowy na czas próbny. 

Po wejściu w życie przepisów nowelizujących kodeks pracy w zakresie umów o pracę na czas 

określony, niektóre podmioty nie posiadały wiedzy o obowiązku uaktualnienia, w terminie 1 miesiąca 

od dnia wejścia w życie zmian, pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie 

obowiązującego ich okresu wypowiedzenia, na 183 kontrolowane umowy w 30 przypadkach 

stwierdzono brak wykonania obowiązku, co stanowi 16% umów, a w 22 przypadkach uczyniono to po 

terminie lub w sposób nieprawidłowy (wskazano niewłaściwy okres wypowiedzenia), co stanowi 12% 

skontrolowanych umów. 
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Kontrolowane podmioty prawidłowo zastosowały przepisy prawne w zakresie ustalenia 

długości okresu wypowiedzenia, w stosunku do umów zawartych po 22 lutego 2016 r. – na 31 

badanych umów tylko w 1 przypadku stwierdzono niewykonanie obowiązku (pracownikowi wskazano 

zbyt krótki okres wypowiedzenia w stosunku do okresu zatrudnienia).  

Na 4 kontrolowane umowy o pracę na czas określony, w 1 przypadku stwierdzono 

nieterminowe powiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na 

czas określony zgodnie z art. 25
1 

§ 5 k.p. - opóźnienie wyniosło 4 dni. W umowach tych, jako 

uzasadnienie od odstępstwa od ilości i okresu trwania umów o pracę na czas określony, wskazano 

m.in. zaspokojenie rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na rynku na ryby i przetwory rybne. 

 

Najczęstszymi nieprawidłowościami były:  

 nieprzekazanie pracownikom w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę informacji 

o dodatkowych warunkach zatrudnienia w części dotyczącej długości okresu wypowiedzenia 

bądź przekazanie informacji błędnej, wskazującej nieprawidłowy okres wypowiedzenia, 

 nieprzekazanie zmienionej informacji o warunkach zatrudnienia w zakresie długości okresu 

wypowiedzenia w terminie do 1 miesiąca od wprowadzenia zmian, bądź przekazanie informacji 

nieprawidłowej (wskazano błędną długość okresu wypowiedzenia). 

 

Ww. nieprawidłowości w większości dotyczyły małych zakładów pracy zatrudniających do 

9 pracowników i od 10 do 50 pracowników. Zakłady pracy posiadające obsługę kadrową nie miały 

problemów ze zmianą przepisów dotyczących umów na czas określony.  

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących umów na czas określony w bieżącej pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielane były porady prawne. W trakcie kontroli 

przeprowadzanych w ramach tematu inspektorzy pracy udzielili 151 porad prawnych. 

 

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 13 wystąpień zawierających stosowne wnioski. 

Łącznie wydano 17 wniosków obejmujących 113 pracowników. Skierowane wnioski dotyczyły:  

 nieterminowego zawiadomienia okręgowego inspektora pracy o zawarciu umów pracę na czas 

określony zgodnie z art. 25 
1 
§ 4 pkt 4 k.p.,  

 nieudzielenia pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, 

 udzielenia nieprawidłowej informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, 

 niezaktualizowania pracownikom informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia w związku 

ze zmianami, 

 przekazania nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia w związku ze zmianami. 

 

Zalecenia pokontrolne wydano w zakładach pracy do 9 pracowników (2 wnioski) oraz 

w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników (10 wniosków), od 50 do 249 (4 wnioski) oraz 

powyżej 250 pracowników (1 wniosek). Spośród skierowanych 17 wniosków 12 zostało wykonanych. 

Ponadto w toku kontroli inspektorzy pracy wydali polecenia usunięcia nieprawidłowości przed 

zakończeniem kontroli.  

Największym problemem dla pracodawców po wejściu w życie znowelizowanych przepisów 

dotyczących zawierania umów terminowych było przekazanie w terminie prawidłowej i uzupełnionej 

informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia w związku ze zmianą długości okresu 

wypowiedzenia. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków zawierania umowy na czas określony 

niezgodnie z przepisami, ani ponownego zatrudnienia pracownika na okres próbny, w celu 

wykonywania takiej samej pracy. Półroczny okres prowadzonych kontroli nie wykazał rażących 

przypadków naruszenia znowelizowanych przepisów, nieprawidłowości przybierały charakter 

niedopełnienia obowiązku bądź uchybienia. Nie stwierdzono przypadków naruszenia przepisów 

kwalifikujących się do wszczęcia postepowania w sprawach o wykroczenia. 

Efekty zmiany przepisów można będzie ocenić dopiero po upływie 33 miesięcy od ich wejścia 

w życie. Dlatego celowa jest kontynuacja kontroli.  
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5. Kontrole związane z badaniem skarg w podmiotach 
leczniczych 
 

Informacje ogólne 

 

Przeprowadzono 7 kontroli w 6 samodzielnych publicznych podmiotach leczniczych. Skontrolowano: 

 5 publicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotów leczniczych (5 szpitali), 

 1 publiczny ambulatoryjny podmiot leczniczy (stację pogotowia ratunkowego). 

 

Jeden ze szpitali w 2016 r. był kontrolowany dwukrotnie. Łącznie w 6 skontrolowanych 

podmiotach zatrudnionych było 8 687 osób, w tym 995 na podstawie umów cywilnoprawnych, 2 378 

samozatrudniających się, 8 cudzoziemców, 5 354 w ramach stosunku pracy (w tym 4 077 kobiet i 310 

niepełnosprawnych). 

Wszystkie kontrolowane podmioty publiczne zostały wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

Zakres przedmiotowy kontroli 

 

Kontrole prowadzone w podmiotach leczniczych były związane ze złożonymi skargami. Łącznie 

wpłynęło 13 skarg, które dotyczyły: 

 mobbingu, 

 nierównego traktowania w zatrudnieniu, 

 niewypłacenia wynagrodzenia za pracę, 

 niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, 

 niewydania świadectwa pracy, 

 braku realizacji art. 2 ust.1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy 

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U nr 230, poz.1507) dotyczącego wzrostu wynagrodzeń, 

 niewypłacenia wynagrodzenia chorobowego, 

 nieprawidłowego sporządzania umów o pracę, 

 nieprzestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy, 

 nieprawidłowego naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 

 braku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 

 braku przestrzegania przepisów bhp w zakresie warunków pracy oraz odzieży i obuwia 

roboczego, 

 zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 

Na 13 złożonych skarg 10 było uzasadnionych, 2 częściowo uzasadnione i 1 bezzasadna. 

Wśród skarg, które w 2016 r. wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 1 została 

złożona przez pracownika, 1 przez związki zawodowe, 3 przez byłych pracowników, a 8 były to skargi 

anonimowe. Skargi nieuzasadnione i częściowo uzasadnione dotyczyły mobbingu oraz nierównego 

traktowania w zatrudnieniu. W tym zakresie jedynie sąd pracy mógłby potwierdzić ich zasadność.  

 

Zastosowane środki prawne 

 

Inspektorzy wydali 6 wystąpień zawierających łącznie 38 wniosków. W odpowiedzi na 

4 wystąpienia pracodawcy poinformowali o ich wykonaniu lub przyjęciu wniosków do realizacji 

w przyszłości. W przypadku 2 wystąpień ustalono, że: 

 pracodawca odwołał się od wystąpienia i nie przyjął wniosków do realizacji, pomimo uznania 

ich przez Zastępcę OIP ds. Prawnych za prawidłowe i zasadne. Kontrola była związana ze 

skargami byłych pracowników i dotyczyła 8 wniosków. Z uwagi na powyższe 3 byłych 
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pracowników skierowało sprawy na drogę sądową i prowadzone obecnie postępowania są 

w toku; 

 nie upłynął 30-dniowy termin do udzielenia informacji o jego wykonaniu (dotyczy 3 wniosków). 

 

Ponadto wydano 10 decyzji, w tym jedną decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, 

1 decyzję ustną oraz 2 polecenia. Udzielono 49 porad prawnych i 3 technicznych .  

 

Efekty osiągnięte w wyniku przeprowadzonych kontroli  

 

W wyniku udzielonych odpowiedzi w zakresie wykonania 27 wniosków wystąpień zawartych  

w 4 wystąpieniach pokontrolnych ustalono, że: 

 1 pracodawca dostosował regulamin wynagradzania w zakresie prawidłowej definicji godziny 

nadliczbowej, 

 2 pracodawców w przypadku 6 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy zamieściło informację w umowach o pracę, które godziny pracy ponad określony 

w umowie o pracę wymiar czasu pracy będą wynagradzane jak za pracę w godzinach 

nadliczbowych, 

 1 pracodawca w planie dyżurów medycznych ustalił ich liczbę oraz przedziały czasowe,  

 1 pracodawca naliczył i wypłacił dla 4 pracowników 933,24 zł tytułem dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, 

 1 pracodawca zaprowadził rzetelną ewidencję czasu pracy dla 1 pracownika,  

 1 pracodawca ujednolicił zasady kierowania pracowników na kursy z zakresu krwiodawstwa 

i krwiolecznictwa, 

 1 pracodawca podał do widomości pracowników regulamin dotyczący dyskryminacji 

i przeciwdziałania mobbingowi, 

 1 pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników uzupełnił tabelę norm 

przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, biorąc pod uwagę 

charakter wykonywanych prac oraz rodzaj zagrożeń,  

 1 pracodawca dokonał przeglądu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadami ich przydziału,  

 1 pracodawca dokonał analizy czasu pracy za okres 3 lat wstecz celem sprawdzenia 

wykonywania pracy w porze nocnej; po analizie nie stwierdzono pracy w porze nocnej, tym 

samym nie było podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

 1 pracodawca naliczył dla 1 pracownika wyrównanie tytułem zaniżonego wynagrodzenia za 

pracę w godzinach nadliczbowych za 12 godzin, 

 1 pracodawca opracował procedury przeciwdziałania mobbingowi. 

 

Inspektorzy wydali 2 ustne polecenia, które zostały wykonane w czasie kontroli tj: 

 naliczono i wypłacono 1 pracownikowi wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach 

nadliczbowych w kwocie 503,25 zł, 

 w umowach o pracę 5 pracowników określono rodzaj wykonywanej pracy. 

 

Inspektorzy wydali 1 decyzję ustną, którą wykonano w trakcie kontroli i poddano 1 pracownika 

szkoleniu okresowemu bhp. 

 

Inspektorzy wydali nakaz zwierający 9 decyzji na piśmie. W wyniku ich realizacji: 

 skierowano 8 pracowników na szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń w zakresie 

eksploatacji urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW, 

 1 pracodawca uzupełnił ocenę ryzyka zawodowego dla 8 pracowników o szkodliwe czynniki 

biologiczne, chemiczne z uwzględnieniem niepełnosprawności jednego z pracowników, 

 1 pracodawca zaktualizował instrukcje bhp dla 8 pracowników, 

 1 pracodawca ustalił zasady stosowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
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 1 pracodawca dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych zapewnił szatnię, 

umywalnię oraz jadalnię, 

 1 pracodawca odnowił powłoki malarskie ścian pomieszczenia warsztatowego, 

 1 pracodawca wyposażył w okna warsztat, gdzie była wykonywana praca,  

 1 pracodawca wydał dla 6 pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych odzież 

i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,  

 1 pracodawca zapewnił oddzielne ustępy dla kobiet i mężczyzn.  

 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości inspektorzy pracy: 

 nałożyli na osoby winne 2 mandaty na kwotę 2 000 zł za 8 wykroczeń, 

 zastosowali w stosunku do dwóch osób środki wychowawcze za 2 wykroczenia, 

 skierowali wniosek do sądu o ukaranie za 5 wykroczeń, 

 w jednym przypadku złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art.218 § 1a k.k. 

 

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 kontrolowanych podmiotach. Niektóre ze stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z przyjęcia 

niewłaściwych metod lub zwykłych pomyłek. Niektóre jednak z ewidentnej nieznajomości przepisów 

(np. brak wykazywania pracy w godzinach nocnych, co skutkowało brakiem naliczenia z tego tytułu 

dodatkowego wynagrodzenia dla 9 pracowników). 

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. Z uwagi na braki kadrowe, co zostało stwierdzone w jednym 

z kontrolowanych podmiotów, pracodawcy, aby zapewnić działalność jednostki, zobowiązywali 

pracowników do pracy przez 24 godziny na dobę nie zapewniając im odpoczynku dobowego. 

Pielęgniarki wykonując pracę w ramach umowy o pracę oraz umowy zlecenia z innym pracodawcą 

w sumie wykonywały pracę po 24 godziny, a nawet 36 godzin również bez odpoczynku dobowego. 

 

Wnioski 

 

Skargi, które były przedmiotem kontroli w zdecydowanej większości były zasadne: 

• 77% stanowiły skargi uzasadnione, 

• 15% stanowiły skargi częściowo uzasadnione, 

• 8% stanowiły skargi nieuzasadnione. 

 

Zdecydowanie zmniejszyła się liczba nieprawidłowości w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń, 

pomimo zasadności skarg w tej materii. Co roku zwiększa się liczba osób zatrudnionych na podstawie 

kontraktów lub umów zlecenia (dotyczy to głównie lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek). 

Zagadnienia z zakresu czasu pracy tych osób nie są uregulowane przepisami prawa, tym samym nie 

ma możliwości regulowania odpoczynków dobowych oraz tygodniowych, które wynikają z kodeksu 

pracy oraz ustawy o działalności leczniczej.  

 

Propozycja zmian w przepisach 

 

Przeprowadzone kontrole wskazują na potrzebę uregulowania prawnego dobowych 

i tygodniowych okresów odpoczynku w odniesieniu do personelu medycznego świadczącego pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności w przypadku zatrudnienia w kilku podmiotach 

leczniczych.  

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

145 | S t r o n a  

 

6. Kontrole placówek handlowych  
 

A. Prawna ochrona pracy 

 
Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W 2016 r. w zakresie realizacji tematu, przeprowadzono 6 kontroli w placówkach 

wielkopowierzchniowych, w których zatrudnionych było 444 pracowników, w tym 296 kobiet, 

5 pracowników młodocianych i 7 pracowników niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych 

kontroli inspektorzy pracy skierowali łącznie 22 wnioski oraz 1 polecenie. Regulowano 

nieprawidłowości w treści regulaminów pracy, świadectw pracy, uchybienia dotyczące ewidencji czasu 

pracy, trybu wprowadzania rozkładu czasu pracy na podstawie art. 140
1
 k.p., wypłaty ekwiwalentów 

pieniężnych za urlop oraz udzielania urlopów wypoczynkowych. Stwierdzone nieprawidłowości 

i uchybienia nie wymagały wszczynania postepowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 

pracownika. W jednym przypadku skierowano do pracodawcy środek wychowawczy - ostrzeżenie. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Inspektorzy przeprowadzili 31 kontroli u 31 pracodawców. U 15 pracodawców kontrolę 

przeprowadzono po raz pierwszy. W pozostałych placówkach kontrole były prowadzone wcześniej, ale 

poddano wówczas inne zagadnienia. W kontrolowanych placówkach zatrudniano łącznie 204 

pracowników, w tym 180 kobiet i 8 pracowników młodocianych. Na podstawie umów cywilnoprawnych 

pracę świadczyły 3 osoby. 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje, że nadal najwięcej naruszeń występuje 

w obrębie zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy oraz wynagrodzeniem za pracę 

i innymi świadczeniami należnymi ze stosunku pracy. Uchybienia i nieprawidłowości stwierdza się 

w dalszym ciągu w małych placówkach handlowych. Najczęściej ujawnione nieprawidłowości dotyczą: 

braku bądź niewłaściwego prowadzenia akt osobowych, niesporządzania rozkładów czasu pracy, 

nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, niezapewniania pracownikom odpoczynków 

dobowych i tygodniowych, niewypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i pracę w porze 

nocnej. Z tytułu ujawnionych naruszeń prawa pracy inspektorzy pracy wydali łącznie 143 wnioski, 

w tym w 33 zakresie stosunku pracy, 54 dotyczące czasu pracy, 19 - wynagrodzeń i 3 - urlopów 

wypoczynkowych. Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców oraz działań podejmowanych 

w toku kontroli można stwierdzić, w jakim stopniu wydane środki prawne zostały zrealizowane. Ogółem 

uzyskano potwierdzenie wykonania 98 wniosków na 122 wydane. Inspektorzy pracy ukarali 3 osoby 

winne naruszeń prawa pracy, nakładając grzywny w łącznej wysokości 3 000 zł. W 3 przypadkach 

zastosowano środek wychowawczy. Z tytułu prawnej ochrony pracy ujawniono ogółem 13 wykroczeń. 

 
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali łącznie 39 decyzji, w tym 19 ustnych. 

Regulowano przede wszystkim nieprawidłowości dotyczące szkoleń wstępnych w zakresie bhp, 

wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych, 

zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w obiektach, ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych 

i transportowych, braku instrukcji przy obsłudze urządzeń. Naruszenia stwierdzane w kontrolowanych 

placówkach mają tendencję do powtarzania się, szczególnie w obszarze zapewnienia ładu i porządku 

w ciągach komunikacyjnych i transportowych oraz bieżącego oznaczenia miejsc niebezpiecznych. 

Pozostałe uchybienia nie mają charakteru powszechnego. Podkreślić należy, że prowadzone kontrole 

niewątpliwie przyczyniają się do bieżącego kontynuowania dbałości pracodawców o przestrzeganie 

przepisów bhp. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

146 | S t r o n a  

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje na szerokie spektrum zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które wymagały uregulowania ze strony inspektorów pracy. Łącznie 

inspektorzy pracy wydali 103 decyzje, w tym 42 ustne oraz skierowali do pracodawców 30 wniosków. 

Wydane środki prawne regulowały odpowiednio zagadnienia w aspekcie: przygotowania do pracy 

(brak badań lekarskich wstępnych i okresowych, brak szkoleń wstępnych i okresowych), 

magazynowania i składowania towarów (brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów, brak lub 

niewłaściwie opracowane instrukcje magazynowania i składowania), urządzeń i instalacji elektrycznych 

(brak pomiarów skuteczności ochron przeciwporażeniowych), oceny ryzyka zawodowego (brak 

udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnienie wszystkich czynników środowiska 

pracy), nieprawidłowości w zakresie ustalania i dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 

brak instrukcji obsługi urządzeń eksploatowanych w placówkach. Wszystkie wydane decyzje ustne 

zostały wykonane przez pracodawców w toku kontroli. Uzyskano potwierdzenie wykonania 98 decyzji 

oraz 26 wniosków. W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożono 3 mandaty na ogólną kwotę 3 000 zł 

oraz zastosowano 3 środki wychowawcze. 

 

C. Praca w niedziele i święta 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 

 

Inspektorzy przeprowadzili 2 kontrole u 2 pracodawców zatrudniających ogółem 56 

pracowników, w tym 49 kobiet. 12 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Żadna 

z kontroli nie była inicjowana skargą pracowniczą. W jednym przypadku, w toku wcześniejszej kontroli 

stwierdzono naruszenie pracy w święto. Powtórna kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym 

zakresie. W jednej z włocławkskich placówek handlowych pracę w święto świadczyły 3 pracownice 

tego sklepu, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne przez obcą spółkę. Przypadek ten może 

być poczytany za próbę obejścia przepisów prawa pracy w zakresie zakazu zatrudniania pracowników 

w święta. Inspektorzy nie wydawali decyzji nakazowych i nie kierowali do pracodawców wniosków. 

 

Pozostałe placówki handlowe 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy podejmowali kontrole w zakresie zakazu pracy w święta 

dwukrotne, w dniach 15 sierpnia i 11 listopada. Przeprowadzili łącznie 73 kontrole w placówkach 

handlowych, zatrudniających ogółem 290 pracowników, w tym 250 kobiet, 13 młodocianych  

i 1 pracownika niepełnosprawnego. 173 osoby świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Nie podejmowano kontroli ze względu na skargę pracownika, bądź zawiadomienie innych osób 

o fakcie pracy w święto. W tych placówkach, w których stwierdzono podczas pierwszej kontroli 

naruszenie zakazu pracy w święta, przeprowadzono powtórne kontrole. Kontrole sprawdzające nie 

wykazały nieprawidłowości. W toku przeprowadzonych kontroli ujawniono naruszenie zakazu 

zatrudniania pracowników w święto w 12 placówkach. Pracę w charakterze sprzedawcy wykonywało 

12 pracowników. W pozostałych skontrolowanych placówkach pracę wykonywali właściciele, 

członkowie ich rodzin oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, nie będące 

pracownikami kontrolowanej placówki.  

Ogółem inspektorzy pracy wydali 16 wystąpień, zawierających 52 wnioski oraz jedno 

polecenie, które dotyczyły w szczególności: zatrudniania pracowników w święta, niewłaściwego 

prowadzenia akt osobowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, braku 

harmonogramów czasu pracy. Do pracodawców skierowano także 22 decyzje nakazowe. Decyzjami 

regulowano w większości kwestie związane z brakiem szkoleń w zakresie bhp, badań lekarskich, 

brakiem instrukcji bezpiecznej pracy, nieokreśleniem ryzyka występującego na stanowiskach pracy. 

Inspektorzy nałożyli 7 mandatów karnych w łącznej kwocie 8 000 zł. W jednym przypadku skierowano 

wniosek o ukaranie do sądu. 
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7. Ochrona osób świadczących pracę w warunkach 
zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy 

 

A. Prawna ochrona pracy 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli u 10 pracodawców, którzy zatrudniali 

1 433 pracowników, w tym 281 kobiet i 37 pracowników niepełnosprawnych. 

Ogółem 124 pracowników świadczyło pracę na stanowiskach, na których występują 

przekroczenia NDN hałasu. 

 

Kontrolami objęto zakłady przetwórstwa przemysłowego, które zajmowały się: 

 przetwórstwem drewna – 6, 

 obróbką metali - 3, 

 produkcją wyrobów budowlanych z betonu – 1. 

 

Ze względu na wielkość zatrudnienia poddano kontroli:  

 4 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 

 4 pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 2 pracodawców zatrudniających powyżej 249 pracowników. 

 

Na 124 pracowników tylko dla jednego nie prowadzono ewidencji czasu pracy,  

a w 4 przypadkach stwierdzono uchybienia w jej prowadzeniu. Dla 3 pracowników zatrudnionych 

u jednego pracodawcy nie ustalono rozkładów czasu pracy. U jednego pracodawcy stwierdzono 

uchybienia w ustaleniu rozkładu czasu pracy dla 1 pracownika.  

Trzech pracodawców nie udzieliło 19 pracownikom 60 dni wolnych wynikających z przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy oraz nie udzieliło 9 pracownikom innego dnia wolnego za pracę 

w niedziele. Dwóch pracodawców nie zapewniło 4 pracownikom odpoczynku dobowego, w tym jeden 

pracodawca nie zapewnił 3 pracownikom odpoczynku tygodniowego. Jeden pracodawca zatrudniał: 

5 pracowników jednokrotnie w tej samej dobie roboczej, 3 pracowników powyżej dopuszczalnej liczby 

godzin nadliczbowych w tygodniu i 4 pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 

w roku kalendarzowym.  

Aż w trzech zakładach 17 pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują 

przekroczenia NDN hałasu przepracowało 632 godziny nadliczbowe. Były to nadgodziny wynikające 

z potrzeb pracodawców, a nie spowodowane koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu 

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 

U jednego pracodawcy zobowiązanego do utworzenia regulaminu pracy, nie opracowano 

wykazu prac wzbronionych kobietom. 

Po kontrolach inspektorzy pracy skierowali 6 wystąpień zawierających 20 wniosków 

dotyczących 118 pracowników. Nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 4 100 zł. Udzielono 81 

porad prawnych i 4 dotyczące legalności zatrudnienia. 

 

Efekty przeprowadzonych kontroli 

 

Pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 17 z 20 wniosków w wystąpieniach. Pracodawcy, 

u których stwierdzono szczególnie rażące nieprawidłowości, poinformowali o wykonaniu wniosków 

dotyczących czasu pracy, zobowiązali się do nie zatrudniania pracowników świadczących pracę 

w przekroczeniach NDN hałasu powyżej obowiązujących norm czasu pracy.  

 

Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów 

 

Szczególnie rażące nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. 

Pracodawcy, u których stwierdzono nieprawidłowości tłumaczyli to brakiem fachowców do pracy, część 
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pracowników zrezygnowała z pracy, a nabór nowych pracowników jest bardzo mały. W przypadku 

realizacji zamówień dla pracodawców ważniejsze jest dotrzymanie terminów i otrzymanie zapłaty, niż 

przestrzeganie przepisów o czasie pracy.  

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

W 2016 r. na obszarze działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 10 kontroli mających na celu zapewnienie poprawy warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy osobom świadczącym pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze 

środowiskiem pracy.  

We wszystkich zakładach występowały przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego 

natężenia hałasu. W warunkach ponadnormatywnego hałasu pracowało łącznie 136 osób, w tym 12 

kobiet. Ustalono, że spośród 136 osób, które pracowały w warunkach przekroczenia najwyższego 

dopuszczalnego natężenia hałasu, 127 osób było jednocześnie narażonych na działanie innych 

czynników szkodliwych, w szczególności pyłu. Jednoczesne narażenie pracowników na hałas i pył 

występowało aż u 8 na 10 skontrolowanych pracodawców. Poziom narażenia na pył w żadnym 

przypadku nie przekraczał ustalonych najwyższych dopuszczalnych stężeń.  

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

We wszystkich skontrolowanych zakładach pracodawcy podejmowali działania w zakresie 

oceny ryzyka zawodowego (w 1 zakładzie brakowało oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska 

pracy). W 4 zakładach stwierdzono uchybienia w zakresie oceny ryzyka zawodowego, które dotyczyły 

6 stanowisk pracy. Kontrole wykazały, że w 1 zakładzie ocena ryzyka w ogóle nie uwzględniała 

zagrożenia hałasem, a w 3 zakładach (na 5 stanowiskach pracy) ocena zagrożeń związanych 

z hałasem nie była prawidłowo dokonana. W 7 na 10 skontrolowanych zakładów, w ocenie ryzyka 

zawodowego nie brał udziału lekarz profilaktyk, a w 5 zakładach - przedstawiciele pracowników. 

U połowy pracodawców brak było aktualnych badań i pomiarów co najmniej jednego czynnika 

szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy. U 4 pracodawców występowały problemy 

z informowaniem pracowników o aktualnych wynikach pomiarów.  

Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie szkoleń wystąpiły łącznie w 4 zakładach. Dotyczyły 

one szkoleń okresowych, a w 3 z tych zakładów również szkoleń wstępnych i obejmowały łącznie 21 

pracowników na 136 objętych kontrolą. U 3 pracodawców brak było programów szkoleń na 

6 stanowiskach pracy, a u 3 kolejnych pracodawców programy szkoleń na 8 stanowiskach pracy 

zawierały uchybienia, np. nie uwzględniały zagadnień związanych z hałasem i pyłem w środowisku 

pracy oraz zasad ochrony przed nimi. 

Brak wymaganych profilaktycznych badań lekarskich stwierdzono w przypadku 4 osób 

pracujących w 2 zakładach, natomiast 16 pracowników u 4 pracodawców zostało nieterminowo 

poddanych badaniom. Czterech pracodawców nie przekazywało lekarzowi pełnych informacji 

o warunkach pracy pracowników. 

Stosunkowo niewiele nieprawidłowości wiązało się z wyposażeniem pracowników w odzież 

i obuwie robocze. Uchybienia w tym zakresie wystąpiły w 1 zakładzie i obejmowały 13 pracowników. 

Natomiast 5 pracowników u 2 pracodawców nie stosowało przydzielonych przez pracodawcę środków 

ochrony indywidualnej. 

U 3 pracodawców stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia związane z organizacją służby 

bhp. Również w 3 zakładach stwierdzono niewłaściwe lub niewystarczające wykonywanie zadań przez 

osoby wykonujące zadania tej służby. 

 

Zastosowane środki prawne i ich efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 67 decyzji, z czego wykonanych zostało już 58 

decyzji (ponad 85% ogółu decyzji). Dla pozostałych decyzji nie upłynęły jeszcze wyznaczone terminy 

realizacji. Pracodawcy poinformowali inspektorów pracy o wykonaniu lub przyjęciu do stosowania 23 

skierowanych do nich wniosków (100% wydanych). 
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Do głównych efektów osiągniętych w wyniku realizacji decyzji i wniosków wydanych przez 

inspektorów pracy zaliczyć można: 

 przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu (4 zakłady), zapylenia (3 zakłady) i stężenia 

czynników chemicznych w środowisku pracy (2 zakłady), 

 poinformowanie pracowników o wynikach przeprowadzonych pomiarów (4 zakłady), 

 przeprowadzenie brakującej oceny ryzyka zawodowego (1 zakład) i uzupełnienie lub 

zaktualizowanie oceny ryzyka zawodowego (4 zakłady), 

 oznakowanie stref zagrożenia hałasem (3 zakłady), 

 poddanie 3 osób wstępnym badaniom profilaktycznym (3 zakłady), 

 poddanie 5 osób wstępnym lub okresowym szkoleniom z zakresu bhp (3 zakłady), 

 zapewnienie właściwej organizacji służby bhp (3 zakłady). 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2 zakładach inspektorzy pracy wydali po ponad 10 

decyzji, a w 5 zakładach – pomiędzy 5 a 10 decyzji z zakresu realizowanego tematu. W 4 zakładach 

wobec sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracowników zastosowano postępowanie mandatowe, 

a w 1 zakładzie – ostrzeżenie. Świadczy to o niezadawalającym stanie ochrony zdrowia osób 

wykonujących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, a w tym 

przypadku – hałasem. 

Stwierdzono, że ograniczanie narażenia pracowników na ponadnormatywny hałas pracodawcy 

sprowadzają najczęściej do wyposażenia ich w środki ochrony indywidualnej. Nieliczni pracodawcy 

próbują ograniczać hałas u źródła. Mimo, że większość pracodawców opracowała programy działań 

organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas, to w niewielu 

przypadkach programy obejmowały takie działania techniczne i organizacyjne, jak: wymiana parku 

maszynowego, naprawy i wyciszanie maszyn, budowa nowych dźwiękochłonnych hal, rotacja 

pracowników na stanowiskach pracy. W żadnym zakładzie nie przewidziano skrócenia czasu pracy 

z uwagi na istniejące przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli nasuwają wniosek, iż zasadne jest dalsze prowadzenie 

kontroli w zakładach przetwórstwa przemysłowego, gdzie występują zagrożenia szkodliwymi 

czynnikami związanymi z procesami pracy. Kontrole te powinny być połączone z działaniami 

prewencyjnymi, zmierzającymi do wskazania pracodawcom korzyści, jakie płyną z ograniczania 

narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz 

metod ograniczania ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem, w szczególności metod 

ograniczania hałasu. 

 

8. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy 
w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat  
nie były kontrolowane 
 

A. Prawna ochrona pracy 

 

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli u 10 pracodawców, którzy zatrudniali 

642 pracowników, w tym 189 kobiet, 2 pracowników młodocianych i 13 niepełnosprawnych. 

 

Pracodawcy prowadzą działalność w zakresie: 

 przetwórstwo przemysłowe - 7 

 transport i gospodarka - 1  

 informacja i komunikacja -1 

 obsługa rynku nieruchomości -1. 
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Pracodawcy zatrudniali: 

 od 10 do 49 – 8 

 od 50 do 249 – 1 

 powyżej 250 – 1. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

U dwóch pracodawców zatrudniających powyżej 19 pracowników, nie opracowano regulaminu 

pracy, a u trzech stwierdzono uchybienia w treści regulaminu. Jeden pracodawca nie wprowadził 

regulaminu wynagradzania, w 4 regulaminach stwierdzono uchybienia. U trzech pracodawców kontrole 

wykazały uchybienia w prowadzeniu akt osobowych dla 39 pracowników. Jeden pracodawca nie 

opracował wykazu prac wzbronionych kobietom, w jednym wykazie stwierdzono uchybienia. Trzech 

pracodawców zawarło 16 umów o pracę, w których stwierdzono uchybienia. Jeden pracodawca nie 

przestrzegał przepisów przy wypowiadaniu umów o pracę dla 4 pracowników. U dwóch pracodawców 

wykazano uchybienia w treści 6 świadectw pracy. Ustalono, że dwóch pracodawców nie zaprowadziło 

ewidencji czasu pracy dla 37 pracowników. U dwóch pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie 

ustalenia rozkładu czasu pracy i poinformowania o nim 45 pracowników. Trzech pracodawców nie 

zapewniło 52 pracownikom 113 dni wolnych od pracy w zamian za prace w soboty. Kontrole wykazały, 

że jeden pracodawca nie zapewnił odpoczynku dobowego dla 2 pracowników, jeden zatrudniał 43 

pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, a 2 pracodawców nie zapewniło odpoczynku 

tygodniowego 3 pracownikom. Dwóch pracodawców zatrudniało 6 pracowników powyżej 

dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w tygodniu. Na 10 skontrolowanych pracodawców jeden 

nie zapewnił wypłaty dla 1 pracownika w kwocie minimalnego wynagrodzenia, zaniżył wynagrodzenie 

o 870 zł brutto. U jednego pracodawcy stwierdzono uchybienia w zakresie ustalania podstawy 

naliczania: dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu za urlop. Aż 

ośmiu pracodawców nie udzieliło 119 pracownikom 1 119 dni urlopu w roku kalendarzowym, w którym 

nabyli do niego prawo. Dwóch pracodawców nie udzieliło 6 pracownikom 79 dni urlopu do 30 września 

roku następnego.  

Po przeprowadzonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali 9 wystąpień zawierających 49 

wniosków, na osoby winne popełnienia 11 wykroczeń nałożono 4 mandaty na kwotę 4 200 zł. 

Udzielono 76 porad prawnych. 

 

Przyczyny naruszeń prawa 

 

Pracodawcy twierdzą, że trudno na rynku pracy o fachowców, stąd część pracowników musi 

świadczyć pracę w godzinach nadliczbowych. Konieczność wywiązania się przez pracodawców 

z zawartych umów oraz konieczność dotrzymania terminów ich realizacji powoduje, że przestrzeganie 

przepisów o czasie pracy schodzi na dalszy plan. Ponadto sami pracownicy „godzą się” na pracę 

w godzinach nadliczbowych pod warunkiem, że otrzymają za nie dodatkową zapłatę, a nie czas wolny. 

Pozostałe nieprawidłowości wynikają z nieznajomości przepisów prawa pracy. 

 

Uzyskane efekty 

 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 8 wystąpień zawierających 47 wniosków dla 664 

pracowników.  

Dwóch pracodawców opracowało regulaminy pracy, jeden pracodawca opracował regulamin 

wynagradzania. 

Wszyscy pracodawcy, u których stwierdzono naruszanie przepisów o czasie pracy zapewniło 

o przestrzeganiu przepisów po przeprowadzonych kontrolach: dwóch zaprowadziło ewidencje czasu 

pracy dla 37 pracowników, pozostali zobowiązali się do udzielania dni wolnych z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy, zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych, nie zatrudniania 

powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu.  
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Ponadto pracodawcy zobowiązali się do udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych 

w roku kalendarzowym, w którym pracownicy uzyskali do nich prawo oraz do udzielania do 30 

września urlopów za rok ubiegły.  

Jeden pracodawca poinformował o wykorzystaniu przez 3 pracowników 60 dni zaległych 

urlopów wypoczynkowych niewykorzystanych do 30 września roku następnego. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w czasie kontroli zakładów nie różnią się od 

nieprawidłowości stwierdzanych w czasie pozostałych kontroli: skargowych lub rutynowych. Z uwagi na 

powyższe nie zachodzi konieczność kontynuowania tematu w kolejnych latach. 

 

B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Informacje ogólne 

 

W celu dokonania oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były kontrolowane przez PIP, 

przeprowadzono w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 10 kontroli. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości  

 

Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że powtarzającymi się 

nieprawidłowościami, stwierdzonymi w aż 8 skontrolowanych zakładach, były nieprawidłowości, które 

dotyczyły szkoleń bhp, a w 7 zakładach badań lekarskich.  

W 5 zakładach na 23 stanowiskach pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. Również 

w 5 na 10 skontrolowanych zakładów stwierdzono nieprawidłowości dotyczące obiektów i pomieszczeń 

pracy. Dotyczyły one przede wszystkim braku zabezpieczenia otworów w posadzkach pomieszczeń 

produkcyjnych, czy braku oznakowania miejsc niebezpiecznych, co groziło potknięciem lub 

uderzeniem się pracowników. 

W 5 zakładach inspektorzy pracy stwierdzili brak instrukcji bhp dotyczących stosowanych 

procesów technologicznych oraz wykonywanych prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, brak 

instrukcji postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i ich mieszaninami oraz brak 

instrukcji magazynowania i składowania towarów w magazynach zakładów. 

 

Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości 

 

 w jednym z zakładów inspektor pracy stwierdził, że 6 pracowników obsługiwało maszyny 

szwalnicze, które nie były wyposażone w osłony igieł; inspektor pracy wydał decyzję 

wstrzymującą pracę przy maszynach – osłony zostały założone w trakcie kontroli inspektora 

pracy, 

 w innym zakładzie dwa mieszalniki granulatu miały zawinięte taśmą do pakowania towarów 

wyłączniki krańcowe pokryw mieszalników, co pozwalało na otwieranie tych pokryw bez 

zatrzymania ruchu obrotowego mieszadeł. Natomiast przewody elektryczne podłączone do 

wyłącznika krańcowego jednego z mieszalników, wskutek wykręcenia zadławienia z obudowy 

wyłącznika, nie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Ponadto znajdująca się w warsztacie 

mechanicznym szlifierka dwutarczowa miała zdemontowane zewnętrzne części osłon tarcz 

szlifierskich (nie zostały założone przez obsługę warsztatu po wymianie tarcz), 

 w kolejnym zakładzie w magazynie chemicznym środków do mycia i dezynfekcji linii 

technologicznych, do którego dostęp miało 7 pracowników zakładu, nie zapewniono gogli 

ochronnych. Natomiast w wyniku oględzin maszyn i urządzeń stwierdzono, że przekładnia 

pasowa zespołu napędowego jednego z urządzeń nie posiadała pełnej osłony 

zabezpieczającej pracowników przed dostępem do pasków klinowych, 
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Brak pełnej osłony przekładni pasowej zespołu napędowego 

 

 w jednej spółce mającej siedzibę w Bydgoszczy, podczas kontroli stwierdzono brak okularów 

ochronnych koniecznych do stosowania przy używanych niebezpiecznych substancjach 

chemicznych. Ponadto nie zapewniono pracownikom możliwości ewakuowania się drzwiami 

ewakuacyjnymi z hal produkcyjnych zakładu z powodu braku kluczy do tych drzwi oraz 

z powodu zastawienia drzwi, 

 w jednym z włocławskich zakładów, w pierwszym dniu kontroli stwierdzono, że gilotyna 

hydrauliczna miała zdemontowaną przednią osłonę noża i dociskaczy. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że jednym z powodów 

naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy był brak wystarczających 

środków finansowych, co wymuszało oszczędzanie, np. na kierowaniu pracowników na badania 

lekarskie przed dopuszczeniem do pracy lub po rozszerzeniu im obowiązków pracowniczych o inne 

prace. Jednak w ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili kontrole, niepodejmowanie działań 

dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych przypadkach spowodowane było 

zwykłym niedbalstwem ze strony pracodawców, a przede wszystkim ze strony osób sprawujących 

bezpośredni nadzór nad pracownikami i maszynami oraz bagatelizowaniem zagrożeń (np. brak lub 

niepełne osłony przy maszynach). Zdarzało się, że inspektor pracy słyszał od pracodawców, 

kierowników lub brygadzistów, że skoro do tej pory nic poważnego nie stało się pracownikom, to nie 

ma potrzeby nic zmieniać.  

Wynika z tego, że osoby te nie mają jeszcze pełnej świadomości zagrożeń i konsekwencji 

wynikających z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne 

 

W ramach działań prewencyjnych, podczas spotkań z osobami zarządzającymi 

kontrolowanymi podmiotami, przekazano pracodawcom oraz osobom kierującym pracownikami 

w dwóch przedsiębiorstwach w Bydgoszczy wydawnictwa PIP: „Użytkowanie maszyn. Minimalne 

wymagania dotyczące bhp”, a także ulotki informacyjne: ”Ręczne prace transportowe”, „Prace na 

drabinach”. Ponadto inspektor pracy przekazał w ww. zakłądach plakaty zatytułowane „Bezpieczna 

Obsługa Wózka Jezdniowego” (plakaty uzyskane w wyniku współpracy OIP w Bydgoszczy z Urzędem 

Dozoru Technicznego w Bydgoszczy). 

 

Uzyskane efekty 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 118 decyzji, z czego wykonanych zostało już 

107 decyzji, w tym 34 decyzje ustne (ponad 90% ogółu decyzji). Pracodawcy poinformowali także 

o wykonaniu lub przyjęciu do stosowania 15 wniosków z 17 skierowanych do nich w wystąpieniach. 

Inspektorzy pracy zastosowali wobec winnych naruszenia praw pracowniczych 2 środki wychowawcze 

oraz nałożyli 5 mandatów karnych na łączną kwotę 6 200 zł. Świadczy to o niezadawalającym stanie 
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ochrony zdrowia osób świadczących pracę w zakładach produkcyjnych nie kontrolowanych przez 

dłuższy czas przez PIP. 

 

Największe efekty osiągnięte jeszcze w trakcie kontroli inspektorów pracy: 

 realizując wydane przez inspektora pracy decyzje ustne, kierownik działu produkcji w jednej ze 

spółek usunął taśmę z wyłączników krańcowych i zlecił poprawienie podłączenia przewodów 

elektrycznych, 

 

 
Oklejony wyłącznik krańcowy mieszalnika i niewłaściwie podłączony przewód elektryczny oraz „krańcówka” i przewód 

elektryczny po wykonaniu decyzji ustnej 

 

 w wyniku decyzji ustnej inspektora pracy osłony na tarczach szlifierskich szlifierki 

dwutarczowej w jednym z zakładów zostały niezwłocznie zamontowane, 

 

 
Brak osłon tarcz szlifierskich i widok po wykonaniu decyzji ustnej 

 

 w wyniku decyzji ustnych wydanych podczas kontroli, przekładnia pasowa jednego z urządzeń 

została zabezpieczona pełną osłoną, uniemożliwiającą dostęp do pasków klinowych 

przekładni, a pracownicy magazynu chemicznego zostali wyposażeni w gogle ochronne, 

 wykonując decyzje ustne wydane przez inspektora pracy zapewniono pracownikom jednego 

z zakładów w Bydgoszczy możliwość ewakuowania się z hal produkcyjnych poprzez 

udostępnienie kluczy do drzwi ewakuacyjnych oraz poprzez usunięcie stołu 

uniemożliwiającego dostęp do ww. drzwi. Ponadto jeszcze w trakcie kontroli przedstawiono 

inspektorowi pracy zakupione okulary ochronne wymagane przy stosowaniu używanych 

substancji chemicznych, 

 w wyniku decyzji inspektora pracy osłona noża i dociskaczy gilotyny hydraulicznej w jednym 

z zakładów we Włocławku została założona jeszcze podczas kontroli. 
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Gilotyna hydrauliczna bez przedniej osłony noża i dociskaczy oraz widok po wykonaniu decyzji ustnej 

 

Inspektorzy pracy w trakcie kontroli prowadzili rozmowy z pracodawcami, osobami kierującymi 

pracownikami oraz z osobami wykonującymi zadania służby bhp. Miało to na celu określenie celowości 

i korzyści płynących np. z właściwie przeprowadzanych szkoleń bhp i badań lekarskich, zapewnienia 

pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, unowocześnienia eksploatowanego 

w zakładach parku maszynowego, czy monitorowania poziomu stężenia i natężenia czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W trakcie przeprowadzonych 10 kontroli inspektorzy 

pracy udzielili łącznie 76 porad prawnych i 78 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. 

 

Wnioski  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wysnuć można wniosek, iż konieczne jest dalsze 

prowadzenie kontroli w zakładach przetwórstwa przemysłowego, gdzie występują zagrożenia 

szkodliwymi czynnikami związanymi z procesami pracy. Kontrole inspektorów pracy znacząco 

przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników. 

 

9. Kontrole legalności zatrudnienia 
 

A. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2016 r. przeprowadzono 1 421 kontroli 

legalności zatrudnienia w 1 349 podmiotach.  

Kontrole objęte tym tematem dotyczyły, podobnie jak w latach ubiegłych, w 98% sektora 

prywatnego, a prowadzone były w 52% u małych pracodawców i w 38% u średnich. Przyczyna ich 

podjęcia wiązała się w dużej mierze z wpływającymi do OIP skargami oraz powiadomieniami od innych 

organów.  

Wśród branż gospodarki (wg klasyfikacji PKD) dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych: 

handel i naprawy (28% wszystkich kontroli), przetwórstwo przemysłowe (24%), budownictwo (18%).  

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło takich 

sektorów jak: budownictwo, gdzie odnotowano nieprawidłowości w co drugim podmiocie oraz 

w zakładach przemysłowych, handlowych i usługowych, związanych z zakwaterowaniem 

i gastronomią, w których naruszenia prawa stwierdzono w co trzecim z nich.  

 

Nielegalne zatrudnienie (zbadano 12 777 osób) ujawniono ogółem w 902 przypadkach, w tym:  

 nielegalne zatrudnienie przez cały okres świadczenia pracy – dotyczyło 160 osób, 

 nielegalne zatrudnienie przez pewien czas – dotyczyło 742 osób, 

 zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z naruszeniem prawa - dotyczyło 771 osób,  

 brak zawiadomienia PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

– 44 osoby,  

 nieopłacanie składek na Fundusz Pracy – na łączną kwotę 180 806 zł.  
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W porównaniu z 2015 r., w którym przy podobnej liczbie zbadanych przypadków, odnotowano 

nielegalne zatrudnienie przez cały czas świadczenia pracy wobec 151 osób, natomiast 122 osoby, były 

zatrudnione nielegalnie przez pewien czas, odnotowano znaczny, bo aż 26 % wzrost nielegalnie 

zatrudnionych osób.  

W zakresie terminowego zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz zawiadomień do PUP 

przez bezrobotnego w stosunku do 2015 r. odnotowano porównywalną wielkość ujawnionych 

przypadków.  

W 2015 r. stwierdzono nieopłacenie składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 275 540 zł. 

czyli o 94 734 zł. więcej niż w 2016 r.  

W 2016 r. o 50% wzrosła efektywność inspektorów pracy w zakresie ujawnienia niezgłaszania 

lub nieterminowego zgłaszania do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego pracobiorców 

w stosunku do 2015 r.(z 643 do 1019 osób objętych ubezpieczeniem po kontroli)  

O 20% wzrosły efekty działalności kontrolno–nadzorczej w zakresie potwierdzenia umów 

o pracę na piśmie w stosunku do 2015 r.(ze 186 osób na 226) 

 

Najwięcej nieprawidłowości, a w konsekwencji stwierdzonych wykroczeń ujawniono w obszarach: 

 nieopłacania składek na Fundusz Pracy w przewidzianym terminie,  

 niedopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,  

 brak potwierdzenia umowy na piśmie. 

 

W 2016 r. zaobserwowano nowe zjawiska i tendencje w obszarach dotkniętych nielegalnym 

zatrudnieniem, w stosunku do 2015 r.  

Problem dotyczył rolników indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

przetwórstwa owoców i warzyw, np. najczęściej przy pracach polegających na obieraniu cebuli. Wzrost 

negatywnych zjawisk w zakresie nielegalnego zatrudnienia odnotowano również z czasie kontroli 

ajentów prowadzących działalność w ramach franczyzy na rzecz znanej sieci sklepów osiedlowych.  

W przypadku rolników indywidualnych, stwierdzono wykorzystywanie przez pracobiorców luk 

w prawie, umożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej osobom zarejestrowanym w KRUS, które 

świadczyły pracę w formie umowy o dzieło, a więc poza systemem ubezpieczeń społecznych.  

W przypadku ajentów franczyzowych, przyczyną naruszeń prawa pracy były niekorzystne dla 

ajentów zapisy umowne, które nie podlegały negocjacjom. Umowy zawierane z kontrahentem 

przewidywały bardzo niskie wynagrodzenie dla właścicieli sklepów, obowiązek zamawiania towaru za 

np. 50 000 zł cotygodniowo, wymóg prowadzenia sklepu 7 dni w tygodniu, od np. 7 do 23, w każde 

święto i dni wolne. Stan taki był często dla małych przedsiębiorców przyczyną bankructwa lub 

działalnością na jego granicy. Aby utrzymać się na rynku, właściciele sklepów wspierali się 

pracownikami „na czarno”, aby prowadzić działalność zarobkową i wywiązywać się z umów 

z kontrahentem. Inspektorzy pracy byli świadkami, w czasie prowadzonych czynności kontrolnych, 

zawieszania działalności lub jej zamykania przez właścicieli sklepów z powodów ekonomicznych.  

Poza tym w 2016 r. odnotowano znaczny wzrost nielegalnego zatrudnienia, bez względu na 

branże, w związku z korzystaniem przez pracujących ze świadczeń wychowawczych wynikających 

ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Z wyjaśnień pracodawców wynikało, że znaczna liczba pracowników była żywo 

zainteresowana pracą „na czarno” w celu zatajenia faktycznych dochodów przed pracownikami 

urzędów gminy.  

Ponadto w 2016 r. odnotowano wzrost wniosków o kontrole z powiatowych urzędów pracy, 

związanych z kwestią refundacji kosztów, dofinansowaniem wynagrodzenia dla osoby bezrobotnej, jak 

również dotyczących refundacji kosztów wyposażania stanowisk pracy. Z uwagi na brak podstaw 

prawnych do badania zagadnień objętych wnioskami PUP lub uprawnień inspektorów pracy do 

przesłuchiwania osób, które nie świadczyły pracy na rzecz podmiotu, czynności ograniczały się jedynie 

do przyjęcia wyjaśnień pracodawcy, oględzin i kontroli stanu bhp w zakładzie. Stan taki uniemożliwiał 

wszechstronne zbadanie spraw objętych wnioskami PUP.  
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Przyczyny nieprawidłowości 

 

Głównymi przyczynami nieprawidłowości były podobnie jak w latach ubiegłych: 

 funkcjonowanie zapisów ustawowych umożliwiających dopuszczanie do pracy na podstawie 

ustnych umów cywilnoprawnych,  

 zdaniem pracodawców i przedsiębiorców – utrzymywanie zbyt wysokich kosztów związanych 

z zatrudnieniem pracownika (koszt wstępnych badań lekarskich profilaktycznych, składki do 

ZUS, koszty związane z wyposażeniem w certyfikowaną odzież roboczą),  

 porzucanie pracy przez pracowników, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach lub ich braku, co 

powodowało że przedsiębiorcy celowo zatrudniali nielegalnie, chcąc „sprawdzić pracownika”, 

a ich zdaniem, kodeksowe umowy na okres próbny, nie spełniają swojej roli, gdyż wyżej 

wymienione koszty trzeba i tak ponieść, 

 brak wykwalifikowanej kadry zawodowej, czego następstwem była duża fluktuacja na rynku 

pracy, zwłaszcza dotycząca pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych,  

 zdaniem osób nielegalnie wykonujących pracę, praca „na czarno” jest bardziej opłacalna, nie 

wiąże się z obowiązkiem opłacania składek do ZUS, podatków, co daje asumpt do ukrycia 

faktycznych dochodów, np. przed sądem rodzinnym w sprawach alimentacyjnych (coraz 

częściej wpływały do OIP skargi od byłych małżonków lub małoletnich dzieci w sprawie 

niedopełnienia obowiązków alimentacyjnych), 

 niezaewidencjonowane dochody wpływały również na wysokość przyznawanych zasiłków 

z MOPS, GOPS a zwłaszcza, co zaobserwowano od kwietnia 2016 r. - świadczeń 

wychowawczych, 

 w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie nie istnieją zakłady pracy, w dalszym 

ciągu funkcjonuje społeczne przyzwolenie na pracę nielegalną. Zjawisko to jest coraz częściej 

obserwowane w większych miastach z uwagi na likwidację zakładów czy redukcję 

zatrudnienia. Zjawisko to staje się w pełni akceptowalną normą społeczną.  

 

Efekty działań kontrolnych 

Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 
Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej 
z pracownikiem umowy o pracę

 226 - 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 1 019 - 
Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 8 529 58 547 

 

Podsumowanie i wnioski  

 

W 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, kontrole legalności zatrudnienia dotyczyły głównie 

branży budowlanej, zakładów przemysłowych, usługowych, handlu, gastronomii. Najwięcej 

nieprawidłowości, podobnie jak w 2015 r. odnotowano w zakładach budowlanych (w co drugim 

zakładzie), jaki i w handlu, gastronomii, usługach (w co trzecim kontrolowanym podmiocie).  

W 2016 r. wzrosła wykrywalność nielegalnego zatrudnienia o 26 % w stosunku do 2015 r. oraz 

o 20 % wzrosła efektywność inspektorów pracy w tym obszarze. W zakresie dopełniania obowiązków 

zgłaszania do ubezpieczenia społecznego odnotowano natomiast wzrost działań inspektorów pracy aż 

o 50 %.  

W 2016 r. znacznie wzrosła liczba przypadków utrudniania lub udaremniania czynności 

kontrolnych, które kończyły się kierowaniem zawiadomień do prokuratury lub wniosków o ukaranie, jak 

również stosowaniem postępowania mandatowego. Odnotowano znaczny wzrost w stosunku do 

2015 r. odmowy okazania dokumentów tożsamości przez samych pracujących, podawania nieswoich 

danych osobowych, w celu uniknięcia odpowiedzialności wykroczeniowej np. przez bezrobotnych 

pracujących „na czarno”.  

W 2016 r. odnotowano przypadki odmowy udostępniania inspektorom pracy danych PESEL 

kontrolowanych pracowników.  

W ocenie inspektorów pracy należałoby podjąć działania zmierzające do stosowania instytucji 

pomocy prawnej pomiędzy okręgowymi inspektoratami pracy, co w dużej mierze wpłynęłoby na wzrost 
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efektywności, skuteczności działań inspektora pracy oraz kompleksowe rozwiązanie danego problemu. 

Z roku na rok odnotowuje się bowiem coraz więcej przypadków migracji pracowników, pracobiorców 

i prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrolowane podmioty, na terenie praktycznie całego 

kraju. Ustawowa, ograniczona do danego województwa, właściwość miejscowa inspektora pracy, 

uniemożliwia de facto skuteczność podejmowanych działań zgodnie z oczekiwaniami skarżących, 

wnioskodawców oraz obywateli.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń inspektów pracy, głównie z sekcji legalności 

zatrudnienia, istnieje potrzeba modyfikacji art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości przesłuchania świadków, odbierania wyjaśnień od 

osób - kandydatów do pracy, biorących udział w procesie rekrutacji.  

Brak jednoznacznych procedur w tym zakresie uniemożliwia np. wszechstronne zbadanie 

zagadnień dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.  

Jak wskazano wcześniej, wraz z nowelizacją art. 29 § 2 k.p., należałoby dokonać również 

kompleksowych zmian w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

w zakresie zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego przed dopuszczeniem go do pracy. 

 

B. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców  

 

Działania nadzorcze 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzano w 2016 r. 216 kontroli 

w 195 podmiotach, które powierzały pracę 1 857 cudzoziemcom. Po 1 kontroli wszczęto na wniosek 

Powiatowego Urzędu Pracy i z inicjatywy Urzędu Skarbowego, po 2 na wniosek Straży Granicznej oraz 

Policji, 3 na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 7 kontroli na wniosek Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy.  

Do OIP w 2016 r. wpłynęło 40 skarg od cudzoziemców. 6 kontroli przeprowadzono wspólnie ze 

Strażą Graniczną, 2 z Policją oraz 1 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Podmioty objęte kontrolami prowadziły działalność w branżach: rolnictwo i leśnictwo (2,1%), 

przetwórstwo przemysłowe (32%), dostawa wody (0,50%), handel i naprawy (14,9%), budownictwo 

(17,9%), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (6,7%), usługi administrowania (10,8%), transport 

i gospodarka magazynowa (7,2%), działalność profesjonalna (1%), edukacja (3,7%), opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna (1,5%), kultura, rozrywka i rekreacja (1%).  

Województwo Kujawsko-Pomorskie to głównie tereny rolnicze oraz leśne. Zakłady 

przemysłowe zlokalizowane są głównie wokół kilku aglomeracji, takich jak Bydgoszcz, Toruń, 

Włocławek czy Grudziądz. I właśnie w tych miastach, a w szczególności w Bydgoszczy i Toruniu, 

odnotowano duże zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Stanowiło to grunt pod działalność 

agencji zatrudnienia. W ostatnim czasie podjęło działalność wiele nowych agencji zatrudnienia. 

Większość pracowników tymczasowych stanowili cudzoziemcy, głównie obywatele Ukrainy. Pracowali 

oni najczęściej w zakładach przemysłowych (monter, ślusarz, operator maszyn i urządzeń, pracownik 

produkcyjny), budownictwie (brukarz, zbrojarz, murarz, pracownik budowlany), handlu (sprzedawca, 

przedstawiciel handlowy) oraz rolnictwie i transporcie.  

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 cywilnoprawnej z warunkami świadczenia pracy, zgłaszaniem 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 1 857 cudzoziemców objętych kontrolami, 

od 745 (40,11%) wymagane było zezwolenie na pracę, 967 cudzoziemców (52,07%) wykonywało 

pracę na podstawie zarejestrowanego oświadczenia w PUP, Kartą Polaka legitymowało się 26 

cudzoziemców (1,4%), 18 cudzoziemców (0,97%) posiadało zezwolenie na pracę na pobyt czasowy 

w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz 101 cudzoziemców 
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(5,48%) posiadało tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, w tym 

osoby prawne będące członkami zarządu Spółek. Na 1 828 cudzoziemców, którzy nie posiadali 

obywatelstwa państwa członkowskiego UE/ EOG lub Szwajcarii, na podstawie umowy o pracę 

zatrudnionych było 874 cudzoziemców (47,81%), w ramach umów cywilnoprawnych 918 

cudzoziemców (50,21%), wykonujących pracę na innej podstawie 21 cudzoziemców (1,14%) oraz 19 

cudzoziemców, wobec których nie można ustalić podstawy świadczenia pracy (1.03%), np. 

pracujących bez umowy w formie pisemnej. 

 

Struktura naruszeń przedstawia się następująco: 

 60 przypadków powierzenia pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę; dotyczyło to 

obywateli Ukrainy,  

 29 przypadków powierzania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone 

w zezwoleniu na pracę; dotyczyło to obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Uzbekistanu, 

 47 przypadków zawarcia z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 

powinna być zawarta umowa o pracę - obywatele Ukrainy,  

 35 przypadków dopuszczenia do świadczenia pracy bez zawarcia z cudzoziemcami 

wymaganych umów - obywatele Ukrainy, 

 od 35 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 około 35% kontrolowanych podmiotów. Najwięcej naruszeń ujawniono w branżach: handel 

i naprawy, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz usługi administrowania.  

 

W 2016 r. najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

 powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy,  

 niezarejestrowania oświadczenia we właściwym powiatowym urzędzie pracy, 

 podjęcia pracy w innym terminie niż wskazano w zarejestrowanym oświadczeniu, 

 niedopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,  

 wykonywania pracy na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę lub 

oświadczeniu, 

 dopuszczania do pracy bez wstępnych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp,  

 niewypłacenia należnego wynagrodzenia za pracę,  

 wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu niż dokonano rejestracji oświadczenia, 

 wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia cech 

stosunku pracy, 

 

W 2016 r. odnotowano znaczący wzrost nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców (2 przypadki w 2014 r., 66 przypadków w 2015 r., natomiast w 2016 r. 102 przypadki). 

Wszystkie przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy oraz obywatela Uzbekistanu. Zdecydowana 

większość ujawnionych nieprawidłowości dotyczyła pracodawców zatrudniających do 9 pracowników 

oraz w przedziale od 10 do 49 pracowników. Naruszenia o różnym ciężarze gatunkowym odnotowano 

w 35% 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 brak informacji o możliwości uzyskania stosownej porady 

odnośnie zatrudnienia cudzoziemców. 
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Współpraca, działania prewencyjne 

 

Działania podjęte przez inspektorów pracy 

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 wspólnych kontroli z funkcjonariuszami Straży 

Granicznej w Bydgoszczy, 2 z Policją oraz 1 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po 1 kontroli 

wszczęto na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego, po 2 kontrole wszczęto na 

wniosek Najwyższej Izby Kontroli, Policji i Straży Granicznej, 3 kontrole wszczęto na wniosek Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz 7 kontroli z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów prawa związanych z zatrudnieniem 

cudzoziemców, w OIP w Bydgoszczy, w ramach współpracy z organami nadzoru i kontroli, 

informowano o wynikach kontroli Straż Graniczną, Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Fundusz Pracy 

w Warszawie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy i Toruniu, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Toruniu, Starostów Powiatów, Urząd Skarbowy, Policję oraz Powiatowe Urzędy Pracy.  

 

Ocena współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli 

W ocenie inspektorów pracy należy pozytywnie ocenić współpracę ze Strażą Graniczną -

Placówką w Bydgoszczy. Straż Graniczna jest podstawowym partnerem współdziałającym z PIP 

w obszarze legalności zatrudnienia cudzoziemców. Jest organem kompetentnym w tym zakresie oraz 

wyposażonym w odpowiedni sprzęt, np. system POBYT. Nie było przypadku odmowy ze strony Straży 

Granicznej przeprowadzenia wspólnej kontroli. Sprawy logistyczne, planowanie i wymiana informacji 

odbywała się bez zbędnej zwłoki. Wiele spraw załatwianych było telefonicznie. 

Pozytywnie należy ocenić również współpracę z Wydziałem Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Policją i Wojewódzkim Urzędem Pracy. 

Powiatowe Urzędy Pracy w 2016 r. w znacznie mniejszym stopniu informowały Państwową Inspekcję 

Pracy o ewentualnych nadużyciach związanych z rejestrowaniem oświadczeń o zamiarze powierzenia 

pracy cudzoziemcom. Z ustaleń wynika, że Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą ścisłą współpracę 

w tym zakresie ze Strażą Graniczną. 

W kontekście zwalczania nieprawidłowości i nadużyć związanych z powierzaniem pracy 

cudzoziemcom z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji i Armenii, bardzo istotne znaczenie ma 

współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy, które rejestrują powyższe oświadczenia. Informacje 

uzyskane z PUP stanowią bardzo cenną wskazówkę w procesie typowania podmiotów do kontroli 

legalności zatrudnienia cudzoziemców.  

Oprócz działalności kontrolno-nadzorczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 

podejmował także działania prewencyjne, mające na celu zapobieganie nielegalnemu zatrudnieniu 

cudzoziemców oraz naruszaniu ich praw pracowniczych, poprzez organizowane kampanie społeczne, 

dystrybucję ulotek i materiałów informacyjnych, udział w konferencjach organizowanych przez np. 

Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy pod patronatem Konsula Honorowego Ukrainy, Kujawsko-

Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz na targach pracy w Nakle n. Notecią. 

 

Podsumowanie 

 

W 2016 r. odnotowano znaczący wzrost nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców (2 przypadki w 2014 r., 66 przypadków w 2015 r, natomiast w 2016 r. 102 przypadki). 

Wszystkie przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Uzbekistanu. Należy tu 

podkreślić, że w 2016 r kontrolą objęto 1 857 cudzoziemców (w 2015 r. 3 169 cudzoziemców), 

a przypadków nielegalnego zatrudnienia stwierdzono niemal dwa razy więcej. Zdecydowana większość 

ujawnionych nieprawidłowości dotyczyła pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz 

w przedziale od 10 do 49 pracowników. Naruszenia o różnym ciężarze gatunkowym odnotowano 

w 35% 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 braki informacji o możliwości uzyskania stosownych porad 

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 
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ekonomicznej. Niektórzy pracodawcy dopuszczający cudzoziemców do pracy jeszcze przed 

uzyskaniem dla nich zezwoleń na pracę lub zarejestrowaniem oświadczeń, tłumaczyli 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. Innym powodem może być fakt, że 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 przedsiebiorstw, 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. 

W 2016 r. powiatowe urzędy pracy w znacznie mniejszym stopniu informowały Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Bydgoszczy o ewentualnych nadużyciach związanych z rejestrowaniem 

oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Z ustaleń wynika, że powiatowe urzędy 

pracy prowadzą ścisłą współpracę w tym zakresie ze Strażą Graniczną. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły dwie informacje o możliwości 

nadużyć w zakresie rejestracji znacznej ilości oświadczeń. 

Inspektorzy pracy w 2016 r. nie prowadzili, tak jak w 2015 r., analizy ilości rejestrowanych 

oświadczeń przez kontrolowane podmioty, oraz ilu cudzoziemców, dla których dokonano rejestracji 

oświadczeń, stawiło się do pracy. 

Z informacji zbiorczej za 2016 r. wynika, że kontrolą objętych było 967 cudzoziemców 

świadczących pracę na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy zarejestrowanego we 

właściwym PUP. 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 ich 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, brak badań 

lekarskich i szkoleń z zakresu bhp, brak zgłoszenia lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

społecznego, wykonywanie pracy w warunkach istnienia stosunku pracy bez potwierdzenia zawartej 

umowy, niewypłacanie lub zaniżanie wynagrodzenia za pracę, zaniżanie etatu, niezarejestrowanie 

oświadczenia we właściwym PUP, zatrudnienie cudzoziemca na innych warunkach niż określono 

w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu, wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu oraz 

zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę. 

W 2016 r. inspektorzy pracy, w związku z naruszeniem przepisów prawa pracy, w tym ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wydali 15 decyzji, 74 

wnioski oraz 17 poleceń. Ponadto za stwierdzone naruszenia inspektorzy pracy skierowali do 

właściwego sądu 18 wniosków o ukaranie, w 2 przypadkach wszczęli postępowanie mandatowe, 

w 7 przypadkach zastosowali środek wychowawczy. 

O przypadkach stwierdzonych naruszeń oraz o wynikach kontroli informowano, w ramach 

współpracy z organami nadzoru, Straż Graniczną, Fundusz Pracy, Urząd Skarbowy, Wojewodę, 

Powiatowe Urzędy Pracy, ZUS, Policję, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Starostę i Prezydenta Miasta. 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli odbywała się w sposób prawidłowy, w szczególności 

dotyczy to Straży Granicznej. 
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C. Kontrole przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez 

agencje zatrudnienia z uwzględnieniem pracy tymczasowej 

 

W ramach omawianego tematu w 2016 r. przeprowadzono łącznie 39 kontroli u 38 

przedsiębiorców, z czego 18 kontroli dotyczyło agencji pracy tymczasowej, a 21 pracodawców 

użytkowników. Kontrolowane podmioty powierzały pracę 424 osobom zatrudnionym na podstawie 

umów o pracę tymczasową, 449 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 15% 

pracujących stanowili cudzoziemcy.  

Wśród podmiotów objętych czynnościami kontrolno–nadzorczymi, analogicznie jak w roku 

ubiegłym – 38% stanowiły zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób, 31% - od 10 do 49 zatrudnionych. 

Wśród branż (wg PKD) dominowały głównie zakłady przetwórstwa przemysłowego (38%) oraz ze sfery 

usług administrowania (33%). Kontrolowane podmioty należały w całości do sektora prywatnego. 

Z analizy dokumentacji wynika, że na 39 kontroli, 31 dotyczyło wykonywania pracy przez 

cudzoziemców, natomiast 13 było związanych z rozpoznaniem skarg i wniosków.  

 

Stwierdzone nieprawidłowości 

 

W 2016 r. ujawniono 2 przypadki prowadzenia działalności pośrednictwa pracy bez 

wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonego przez 

marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pracę świadczoną przez cudzoziemców, gros 

podmiotów, które rozpoczynały działalność w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia, zgłaszało się 

do inspektorów pracy, głównie z sekcji legalności zatrudnienia, z prośbą o udzielenie porad prawnych 

dotyczących obowiązków wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. 

Również na etapie rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania pracy cudzoziemcowi w celu 

kierowania ich do pracy do innych podmiotów, przedsiębiorcy uzyskiwali informację w powiatowych 

urzędach pracy o konieczności posiadania wpisu do KRAZ. Problem dotyczył głównie rejestracji 

oświadczeń dla obywateli Ukrainy. Wspólne działania i współpraca z powiatowymi urzędami pracy 

pozwoliły wyeliminować szereg nieprawidłowości już na początkowym etapie prowadzonej działalności 

w zakresie udostępniania pracowników (wg PKD) przez podmioty gospodarcze z terenu Bydgoszczy 

i okolic.  

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że nieprawidłowości w zakresie prawa pracy 

i technicznego bezpieczeństwa pracy, zostały ujawnione w 80% kontrolowanych podmiotów.  

 

Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości można zaliczyć:  

 niedopełnianie obowiązku oznaczania ofert pracy do wykonania pracy tymczasowej jako 

„oferty pracy tymczasowej”,  

 nieprzestrzeganie postanowień art. 9 ust. 1 ustawy o pracy tymczasowej w zakresie warunków 

umowy o pracę lub cywilnoprawnej, określającej rodzaj pracy, wymagania kwalifikacyjne, 

przewidywany okres wykonywania pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy 

tymczasowej. 

 

W zakresie powierzania pracy cudzoziemcom odnotowano przypadki nielegalnego powierzania 

pracy, np. dopuszczania obcokrajowców do pracy przed faktyczną datą rejestracji oświadczenia 

w PUP, jak również nieprzechowywania kopii dokumentów pobytowych cudzoziemca oraz 

nieprzedstawiania cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język dla niego 

zrozumiały.  

W 2016 r. nie odnotowano przypadków kierowania pracowników do pracy za granicą do 

zagranicznych pracodawców.  
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Z analizy kontroli w agencjach pracy tymczasowej wynika, że w większości przypadków 

nieprawidłowości dotyczyły sfery związanej z powierzaniem pracy cudzoziemcom. W ocenie 

pracodawców naruszenia wynikały z niewiedzy i nieznajomości procedur związanych z rejestracją 

oświadczeń w PUP oraz rangą prawną tego dokumentu. Niektórzy pracodawcy tłumaczyli, iż w ich 

ocenie wizy wydane w celu wykonywania pracy (o symbolu 05 lub 06) były wystarczającym 

dokumentem pozwalającym legalnie zatrudnić cudzoziemca.  

Inni wyjaśniali, iż wszelkie informacje o procedurze oświadczeniowej czerpali z powiatowych 

urzędów pracy i nie zostali dostatecznie pouczeni o obowiązkach podmiotu powierzającego pracę. 

Ponadto tłumaczyli, że skoro oświadczenie wiąże się z „zamiarem” powierzenia pracy, to dopuszczenie 

do pracy, przed datą faktycznej rejestracji w PUP, nie jest przesłanką negatywną, uniemożliwiającą 

dopuszczenie do pracy, przypisując niejako deklaratoryjny charakter samej rejestracji.  

W ocenie inspektorów pracy, argumenty o braku wiedzy pracodawców w związku z procedurą 

w PUP nie zasługują na uwzględnienie z uwagi na szeroko rozbudowaną politykę informacyjną przy 

rejestracji oświadczeń oraz wdrożonych do stosowania wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej z maja 2015 r.  

Przyczyn naruszeń prawa należy upatrywać w chęci wywiązania się przez agencje z umów 

z kontrahentami, w których zobowiązywały się do dostarczenia wymaganej liczby cudzoziemców do 

pracy, często ad hoc, a niespełnienie tego zobowiązania mogło wiązać się z karami umownymi. 

W związku z powyższym agencje pracy tymczasowej kierowały do pracy cudzoziemców bez 

dopełnienia wymogów rejestracyjnych, również z uwagi na znaczy czas oczekiwania na rejestrację 

w PUP w 2016 r. (np. w Bydgoszczy okres do 1 miesiąca).  

 

W wyniku analizy kontroli dotyczących pracodawców użytkowników odnotowano przypadki naruszenia 

przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych głównie w obszarach:  

 technicznego bezpieczeństwa pracy: braku instrukcji stanowiskowych, nieprawidłowości 

w kwestii oceny ryzyka zawodowego, badań i szkoleń bhp, stosowaniem maszyn i urządzeń 

niezgodnie z prawem,  

 naruszania przepisów o czasie pracy.  

 

Łamanie przepisów prawa odnotowano w 77% kontrolowanych podmiotów. Nie stwierdzono 

znacznych naruszeń prawa wobec cudzoziemców. Łamanie prawa w tym obszarze dotyczyło agencji 

zatrudnienia, o czym była mowa wyżej.  

W 2016 r. nie objęto kontrolami dużych sieci handlowych. Zjawisko badane było w sposób 

szczegółowy w latach ubiegłych. Z uwagi na fakt, że sieci handlowe na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego korzystały z usług tych samych agencji zatrudnienia, a nowe centra handlowe nie 

powstawały, czynności w tym zakresie nie prowadzono.  

W 2016 r. nie odnotowano szczególnie rażących naruszeń przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych. Ujawnione przypadki łamania prawa były charakterystyczne dla 

wszystkich pracodawców, podmiotów produkcyjnych bez względu na formę zatrudniania pracowników. 

Tym samym nie odnotowano powtarzalnych zjawisk i problemów w obszarze omawianej tematyki. 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło zapewnienia pracownikom tymczasowym bezpiecznych 

i higienicznych warunków pracy.  

Zdaniem pracodawców, naruszenia prawa wynikały z winy samych pracowników, którzy nie 

stosowali zasad bezpiecznej pracy, z ich pośpiechu i rutyny. Zdaniem inspektorów pracy, pracodawcy, 

a przede wszystkim osoby sprawujące bezpośredni nadzór na pracującymi, lekceważyli 

niebezpieczeństwo, tolerowali nieprawidłowe nawyki i zwyczaje pracowników, dopuszczali do pracy 

osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych bez właściwego przygotowania ich do pracy, 

(bez szkoleń czy zapoznania z instrukcjami stanowiskowymi).  
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Działalność prewencyjna, w tym współpraca z innymi organami 

 

W ramach omawianego tematu w 2016 r. inspektorzy pracy współpracowali z Policją, Strażą 

Graniczną, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu oraz Starostami Powiatów.  

Na podstawie informacji dotyczących nowozarejestrowanych podmiotów w KRAZ, 

otrzymywanych kwartalnie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, inspektorzy pracy dokonywali 

doboru zakładów do kontroli. Część czynności kończyła się rozpoznaniem, gdyż na miejscu okazywało 

się, że podmiot zamierzający prowadzić agencję pracy tymczasowej był na etapie rozeznania potrzeb 

rynku i zapotrzebowania na pracę. Część podmiotów uzyskiwała certyfikat nad wyrost, gdyż nie 

zamierzała prowadzić agencji zatrudnienia – w formie pracy tymczasowej, lecz prowadzić outsourcing 

usług, głównie rekrutując obywateli Ukrainy.  

Problematyka agencji zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej, była poruszana w czasie 

licznych targów pracy w województwie kujawsko–pomorskim, w trakcie których inspektorzy pracy oraz 

pracownicy merytoryczni z sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, 

udzielali porad prawnych w zorganizowanych punktach eksperckich i konsultacyjnych.  

 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli  

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano wobec winnych wykroczeń dwa wnioski 

o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Toruniu. Nałożono 7 mandatów kredytowanych na 

łączną kwotę 10 400 zł. Zastosowano 4 środki wychowawcze wobec bezrobotnych. Stwierdzone 

wykroczenia nie dotyczyły regulacji dotyczących pracy tymczasowej.  

Skierowano 30 wystąpień zawierających 125 wniosków. Wydano 114 decyzji 

administracyjnych. Udzielono 88 porad prawnych, w tym 63 dotyczących legalności zatrudnienia. 

Zastosowane środki prawne i kierowane powiadomienia miały charakter standardowy i nie wiązały się 

z uzyskaniem efektów o szczególnym charakterze.  

W związku z nakazami inspektorów pracy, w 92% przypadków przywrócono do stanu 

zgodnego z prawem nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pracy w zakładach, a w 93% 

wykonano zalecenia z zakresu prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia.  

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W 2016 r. punkt ciężkości działań kontrolnych w 80% był przesunięty na kwestie powierzania 

pracy cudzoziemcom. Kontrolowane agencje, z uwagi na potrzeby rynku pracy, brak pracowników 

polskich, głównie w branżach związanych z obróbką metali, kierowały pracobiorców do pracodawców 

użytkowników lub do kontrahentów w ramach outsourcingu. Co za tym idzie, kontrolowani pracodawcy 

użytkownicy prowadzili działalność głównie w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych, obróbki 

metali, usług spawalniczych, a więc w branżach dotkniętych znacznym deficytem pracowników 

polskich. Z bieżących obserwacji rynku pracy oraz wyjaśnień pracodawców wynika, że stan ten 

utrzyma się, a nawet może wzrosnąć w następnym roku.  

Co trzecią kontrolę z omawianej tematyki podjęto w wyniku skarg i wniosków. Czterokrotnie 

wzrosła liczba zgłoszeń pochodzących od samych cudzoziemców w stosunku do 2015 r.  

Z analizy dokumentacji pokontrolnych oraz efektów współpracy ze Strażą Graniczną 

i Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu 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 zajmujące się tylko i wyłącznie kierowaniem do pracy do tzw. „pracodawców użytkowników” 

wykazały, podobnie jak w ubiegłym roku, że coraz więcej podmiotów prowadzi działalność tylko 

i wyłącznie w ramach usług outsourcingowych.  

W stosunku do 2015 r. odnotowano wzrost prowadzenia działalności przez ukraińskie agencje 

pracy tymczasowej. Gros podmiotów powierzało pracę cudzoziemcom na podstawie umów 

cywilnoprawnych. Umowy te, często kwestionowane przez inspektorów pracy, były preferowane przez 
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przedsiębiorców, z uwagi na obniżenie kosztów pracy, jak i przez samych cudzoziemców, którzy nie 

byli zainteresowani zabezpieczeniem emerytalno-rentowym w Polsce i przyjeżdżali do naszego kraju 

tylko i wyłącznie dla zysku.  

Kontrole prowadzone w 2016 r. przebiegały bez zakłóceń, nie odnotowano żadnego przypadku 

czy próby utrudniania czynności lub braku możliwości jej rozpoczęcia.  

Przedsiębiorcy korzystali z możliwości uzyskania porady prawnej, często kontaktowali się 

z inspektorami pracy, stąd na terenie Bydgoszczy, w sposób znaczny, wyeliminowano zjawisko 

prowadzenia agencji pracy tymczasowej bez wymaganego certyfikatu. W 2016 r. nie odnotowano 

również problemów w zakresie współpracy z innymi organami. Wieloletnia współpraca odbywa się na 

bieżąco, telefonicznie i korespondencyjnie. Głównie dotyczy to wspólnych działań z Placówką Straży 

Granicznej oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.  
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VII. 

DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

ORAZ PROMOCJA OCHRONY 

PRACY 
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1. Działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie 
 

Informacje ogólne 

 

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy nakierowane na zwiększanie 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie, realizowane są przede wszystkim przy pomocy działającej przy 

Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. W minionym roku 

grono Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie zawartego w dniu 22 

maja 2014 r., powiększyło się do dziesięciu. Sygnatariusze porozumienia wprowadzili kolejne dwa 

standardy dotyczące prac na wysokości oraz w wykopach. Standardy te obowiązują na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego, a dotyczą wszystkich podmiotów realizujących inwestycje, gdzie 

głównymi wykonawcami są Przedsiębiorstwa – Sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie. 

W 2016 r. podejmowano również działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, 

w ramach których organizowano szkolenia dla pracodawców, pracowników dozoru, służb 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Działalność szkoleniowa 

 

W 2016 r. przeprowadzono ogółem 10 szkoleń, w których wzięło udział 286 osób  

- przedstawicieli 62 podmiotów gospodarczych realizujących prace budowlane na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego. Podczas szkoleń omówione zostały zagadnienia ochrony pracy, w tym 

prawidłowe przygotowanie pracowników do pracy, stosowanie środków ochrony zbiorowej 

i indywidualnej oraz zapewnienie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp.  

W dniach 26 lutego i 4 marca 2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy odbyło się szkolenie dla kierowników budów, robót, majstrów i brygadzistów. Celem 

przedsięwzięcia było omówienie obowiązków osób kierujących pracującymi na budowach oraz 

odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich w związku z pełnionymi funkcjami. Zainicjowane podczas 

jednego z posiedzeń grupy roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 

szkolenia prowadzone były przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.  

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi kierownikom budów, robót, 

majstrom i brygadzistom na odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich w związku z pełnionymi 

funkcjami. Prowadzący przypomnieli słuchaczom przepisy z zakresu prawa pracy, prawa budowlanego 

oraz Kodeksu karnego określające zakres obowiązków i regulacje prawne dotyczące 

odpowiedzialności osób kierujących pracującymi na budowach.  

Uczestnicy szkolenia mieli też okazję prześledzenia wspólnie z inspektorami studiów 

przypadku obrazujących wypadki przy pracy na budowach. Słuchaczy zapoznano również z decyzjami, 

jakie wydano w związku z badanymi wypadkami przy pracy. Analiza wypadków stała się też doskonałą 

okazją do rozmów na temat dobrych praktyk w budownictwie, w szczególności zaś omówienia 

problematyki dotyczącej rutynowych zachowań na placu budowy, wynikających z długiego stażu pracy. 

Odwołując się do statystyk wypadkowych, inspektorzy pracy wskazali również na drugą grupę 

pracowników, w obrębie której często dochodzi do wypadków tj. osób poniżej trzyletniego stażu pracy. 

W szkoleniu udział wzięło łącznie 49 osób zatrudnionych przez Sygnatariuszy Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz u współpracujących z nimi podwykonawców.  

W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie LafargeHolcim w Piechcinie przeprowadzono wyjazdowe 

szkolenie dla osób kierujących pracującymi na budowach. Wzięło w nim udział wzięło 31 osób, w tym 

również podwykonawcy.  
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Szkolenie w siedzibie LafargeHolcim w Piechcinie 

 

W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu 29 kwietnia 2016 r. szkolenie dla pracowników budowy 

elektrociepłowni EDF w Toruniu. Prelekcję o niebezpieczeństwach występujących na budowie oraz 

zagadnieniach dotyczących dobrych praktyk bhp na placu budowy wygłosił nadinspektor pracy Sekcji 

Promocji i Prewencji Wypadkowej. Przedstawiciel Państwowej Staży Pożarnej omówił natomiast stan 

bezpieczeństwa na budowie EDF oraz przybliżył rezultaty przeprowadzonych ćwiczeń ratunkowych, 

które realizowano w poprzednich dniach Tygodnia Bezpieczeństwa. Prelekcje zakończyły się 

konkursem wiedzy o bhp na budowie, który pozwolił ocenić poziom świadomości osób pracujących 

na budowie elektrociepłowni gazowej. Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani upominkami od 

Państwowej Inspekcji Pracy. W szkoleniu uczestniczyło 71 osób reprezentujących 13 przedsiębiorstw 

budowlanych. 

 

 
Szkolenie w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w spółce EDF Toruń S.A. 

 

W październiku i listopadzie 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili cztery szkolenia 

w Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu oraz Grudziądzu. Beneficjentami były osoby sprawujące 

kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach budowlanych z regionu. Poza zagadnieniami 

dotyczącymi przestrzegania przepisów bhp, inspektorzy pracy przybliżyli uczestnikom kwestie 

odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu budowlanego. 

 

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 

 

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie to organ doradczy działający przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Największym efektem jej działalności jest podpisane dnia 22 maja 

2014 r. Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w skład którego wchodzi obecnie 

10 Sygnatariuszy – przedsiębiorstw branży budowlanej z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Porozumienie zorganizowane jest w sposób hierarchiczny: 
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 Komitet Sterujący – składa się z osób decyzyjnych Sygnatariuszy Porozumienia, którzy 

spotykają się podczas posiedzeń Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 

 Grupa robocza – w jej skład wchodzą delegaci ze wszystkich przedsiębiorstw – Sygnatariuszy 

Porozumienia, rekomendowani pracownicy służby bhp, którzy na spotkaniach wypracowują 

wspólne standardy dla Porozumienia – głównie aspekty techniczne i formalne; 

 Koordynatorzy - przedstawiciele Sygnatariuszy Porozumienia, których zadaniem jest 

wyłonienie grupy roboczej, ustalanie terminów spotkań, sporządzanie protokołów ze spotkań, 

informowanie o wypracowanych standardach. 

 

W 2016 r. Rada obradowała dwukrotnie, w kwietniu oraz październiku. Każdorazowo obradom 

towarzyszyło wprowadzenie w życie nowych standardów obowiązujących na budowach realizowanych 

przez Sygnatariuszy Porozumienia. Były to standardy prac na wysokości oraz w wykopach.  

Pierwsze posiedzenie Rady miało charakter wyjazdowy, zorganizowano je na terenie budowy 

elektrociepłowni gazowej EDF w Toruniu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Sygnatariuszy 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Bydgoszczy oraz grupa robocza 

Sygnatariuszy Porozumienia. Podczas posiedzenia nastąpiło uroczyste podpisanie kolejnego 

załącznika do „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” 

dotyczącego bezpieczeństwa podczas prac na wysokości. Ponadto uczestnicy spotkania mieli okazję 

przyjrzenia się dobrym praktykom na budowie podczas zwiedzania Elektrociepłowni Gazowej. 

W spotkaniu udział wzięły 43 osoby. 

 

Wyjazdowe posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w spółce EDF Toruń S.A. 

 

20 października 2016 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli 

Sygnatariusze lokalnego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie z 2014 r., 

reprezentanci grupy roboczej oraz goście – przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

i środowisk studenckich.  

Posiedzenie Rady odbyło się w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

W pierwszej części spotkania informacje na temat funkcjonowania Porozumienia dla Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie z 2010 r. zaprezentował koordynator przedsięwzięcia na szczeblu 

ogólnokrajowym. Podkreślił on przy okazji, że lokalne Porozumienie działające przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Bydgoszczy zdecydowanie wyróżnia się w kraju pod względem zaangażowania 

i aktywności Sygnatariuszy oraz grupy roboczej. Fakt ten przekłada się między innymi na liczbę 

przedsiębiorstw zrzeszonych w Porozumieniu – podczas posiedzenia Rady deklarację członkowską 

podpisał kolejny, dziesiąty Sygnatariusz.  

Drugim bardzo ważnym punktem posiedzenia Rady było podpisanie przez wszystkich 

Sygnatariuszy wypracowanej wcześniej przez grupę roboczą deklaracji w sprawie 

ponadstandardowych norm bhp w zakresie prac w wykopach. Zgodnie z ustaleniami zawartymi 

w dokumencie, Sygnatariusze zobowiązali się m.in. do prowadzenia prac w wykopach poniżej 1 metra 

w oparciu o zatwierdzoną Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) oraz protokół 
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zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych. Jest to już trzecia deklaracja przyjęta przez 

Porozumienie.  

 

 

 
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
 

Spotkania grupy roboczej Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  

 

Opracowanie wspólnej polityki bhp w zakresie prac na wysokości oraz standaryzacja tych prac 

– to główne tematy trzech posiedzeń grupy roboczej Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie, które odbyły się w lutym i w marcu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy. Efektem tych posiedzeń były zalecenia i rozwiązania dotyczące m.in. ujednolicenia 

Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (tzw. dokument IBWR), Protokołu Zabezpieczenia Prac 

Szczególnie Niebezpiecznych, wymogów z zakresu środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. 

Ponadto wśród kwestii wartych przyjęcia jako standardowych na placach budów wskazano też 

weryfikację montażu i eksploatacji rusztowań oraz wszelkich zwyżek i podnośników.  

Kolejne posiedzenie grupy roboczej miało miejsce 26 września 2016 r. Na spotkaniu omówione 

zostały zagadnienia związane z wprowadzeniem kolejnego standardu – tym razem dotyczącego prac 

prowadzonych w wykopach. Uczestnicy ujednolicili swoje przemyślenia dotyczące tej tematyki, 

opracowując wspólne kierunki działań podejmowanych w celu wdrożenia kolejnego standardu. 

Przygotowano wówczas plan posiedzenia Rady, podczas którego podpisano Standard Prac 

w Wykopach. 

Ostatni raz w 2016 r. grupa robocza spotkała się 12 grudnia 2016 r. Spotkanie dotyczyło 

opracowania kolejnego dokumentu, którego planowane wdrożenie przewidziano na pierwszy kwartał 

2017 r. Dotyczy on opracowania głównych założeń Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót 

(IBWR), która byłaby obowiązkowym dokumentem stosowanym podczas realizacji wszystkich 

inwestycji budowlanych prowadzonych przez Sygnatariuszy Porozumienia i ich podwykonawców. 

Dodatkowymi aspektami poruszanymi podczas posiedzenia był plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia (BIOZ) oraz wypracowanie wspólnej platformy wymiany informacji dotyczącej okoliczności 

i przyczyn zarejestrowanych wypadków, które miały miejsce u Sygnatariuszy. W 2016 r. odbyły się 

łącznie 4 spotkania grupy roboczej. 
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Działania uzupełniające 

 

Podczas realizacji działania informacyjno-edukacyjnego w budownictwie podejmowano 

dodatkowe inicjatywy związane m.in. z popularyzacją przepisów prawa pracy oraz bhp przy 

wykonywaniu robót budowlanych. Przedstawiciele OIP w Bydgoszczy uczestniczyli w targach 

i imprezach branżowych. Z nieodpłatnych porad prawnych i technicznych można było skorzystać przy 

stoisku informacyjno-promocyjnym na Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 

WOD-KAN w Myślęcinku. Dla uczniów i studentów kształcących się w kierunkach związanych 

z budownictwem zorganizowano wycieczki do elektrociepłowni EDF w Toruniu. Młodzież miała tam 

okazję zwiedzić plac budowy i zapoznać się dobrymi praktykami na placu budowy.  

W dniach 2 - 3 kwietnia 2016 r. kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

wzięło udział w imprezie targowej promującej dobre praktyki w budownictwie. XXXIII Targi 

Budownictwa i Instalacji GRYF – BUD oraz VI Targi Energii Odnawialnej TEO zostały rozszerzone 

o Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie. W trakcie targów odbyła się Konferencja 

„BHP to się opłaca”. Nadinspektor pracy Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej przedstawił 

zagrożenia w budownictwie i wskazał główne przyczyny wypadków przy pracy oraz działania mające 

na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych na budowach. Omówił także przesłanki różnicowania 

składki wypadkowej w zależności od skali wypadkowości oraz pracy w warunkach zagrożenia 

czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia. 

Dodatkowo, na stoisku OIP odwiedzający targi mogli skorzystać z fachowej porady prawnej 

oraz zapoznać się z programami prewencyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 
Konferencja „BHP to się opłaca” oraz stoisko OIP w Bydgoszczy podczas targów 

 

2. Kampania prewencyjno-kontrolna „Ograniczanie 
zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby 
tartaczne i wyroby z drewna” 
 

Informacje ogólne 

 

W 2016 r. wprowadzono trzyletni program, którego celem jest ograniczanie zagrożeń 

wypadkowych i zawodowych w tartakach i zakładach stolarskich poprzez zapewnienie przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w programie 

prewencyjnym został oparty na samokontroli, poprzedzonej odpowiednim szkoleniem i wyposażeniem 

pracodawców w materiały i narzędzia, za pomocą których zostaną określone i wyeliminowane 

nieprawidłowości. 

Do udziału w kampanii prewencyjno–kontrolnej zaproszono listownie 154 podmioty. 

W szkoleniu zorganizowanym przez OIP w Bydgoszczy uczestniczyło 85 osób reprezentujących 73 
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pracodawców. Do programu przystąpiło natomiast 47 pracodawców, którzy zadeklarowali swój udział 

na piśmie. 

 

Szkolenia 

 

Zorganizowano cztery szkolenia w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu i Grudziądzu, w których 

udział wzięło 85 osób reprezentujących 73 pracodawców. W szkoleniach uczestniczyli pracodawcy, 

pracownicy dozoru, w tym osoby organizujące procesy pracy oraz pracownicy służb bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

Podczas szkoleń przedstawiono założenia programu i wskazano na korzyści płynące 

z przygotowania i dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówiono wymagania prawne w zakresie obróbki drewna 

i procesów pracy z nimi związanych oraz wskazano na szczególną rolę oceny ryzyka zawodowego 

zarówno w projektowaniu stanowisk pracy, jak również stosowaniu środków profilaktycznych 

redukujących ryzyko w aspekcie zagrożeń aktywizujących wypadki przy pracy. Wskazywano na 

ekspercką rolę inspektora pracy po przystąpieniu pracodawcy do programu. 

Ponadto w ramach własnego programu „Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których 

zarejestrowano ciężkie, śmiertelne i zbiorowe – warsztaty dla członków zespołów wypadkowych” 

przeprowadzono pięć szkoleń, podczas których omówione zostały założenia do programu prewencyjno 

– kontrolnego. W szkoleniu uczestniczyło 129 osób, w tym 93 pracowników służby bhp. 

 

  
Szkolenie w Bydgoszczy                 Szkolenie w Toruniu 

 

Ocena jakościowa 

 

Uczestnicy szkoleń wykazywali zainteresowanie programem i brali aktywny udział w dyskusji 

dotyczącej charakteru kampanii prewencyjno–kontrolnej w latach 2016 - 2018, wymagań prawnych 

związanych z maszynami do obróbki drewna, oceną ryzyka zawodowego, służbą bhp w zakładzie,  

a w szczególności: 

 oceny stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń do obróbki drewna w zakresie 

spełniania zasadniczych i minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w miejscach wykonywania 

pracy oraz „obowiązujących” metod oceny ryzyka zawodowego, 

 wymagań kwalifikacyjnych dla osób pełniących obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 formy eksperckiej pomocy inspektora pracy dla uczestników programu, 

 zakresu samokontroli na podstawie przekazanych list kontrolnych. 

 

Uczstnicy szkoleń wskazywali na pozytywne aspekty wynikające z udziału w programie. Przede 

wszystkim zwracali uwagę na ekspercką pomoc inspektora pracy. Wielu uczestników szkoleń 
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deklarowało, że informację o kampanii prewencyjno–kontrolnej uzyskali ze spotów reklamowych  

w środkach masowego przekazu. 

Pracodawcy byli zadowoleni z faktu, że zorganizowano cztery szkolenia w rożnych miastach 

województwa kujawsko – pomorskiego (Bydgoszcz, Inowrocław, Grudziądz, Toruń). 

Osobom biorącym udział w szkoleniach wydano 234 materiały promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy 

w tym: 

 „Tartak i stolarnia. Lista Kontrolna”, 

 „Obrabiarki do drewna. Warunki bezpiecznej pracy”, 

 Film instruktażowy bhp pt. „Obróbka drewna. Tartak i stolarnia”. 

 

Drugim etapem programu prewencyjno–kontrolnego jest tzw. samokontrola, którą uczestnicy 

programu powinni przeprowadzić w ciągu sześciu miesięcy od daty szkolenia tj. do 31 marca 2017 r. 

Kolejnym etapem będzie audyt kontrolny przeprowadzony przez inspektora pracy w II kwartale 2017 r. 

Podczas programu pracodawcy mogą korzystać z pomocy eksperckiej inspektora pracy. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

Po przeprowadzeniu analizy ilościowej należy stwierdzić, że z listownych zaproszeń na 

szkolenia przeprowadzone w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu i Toruniu skorzystało ponad 47% 

pracodawców. Natomiast ponad 60% pracodawców uczestniczących w szkoleniach przystąpiło do 

programu składając pisemne deklaracje. 

 

3. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa w małych zakładach pracy 
 

Celem programu było ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach zatrudniających do 50 

pracowników, w których odnotowano wypadki przy pracy, w szczególności poprzez: 

 przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego określania przyczyn i okoliczności wypadków 

przy pracy oraz prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, 

 zapoznanie pracodawców z elementami zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz 

wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy jako skutecznego narzędzia prewencji 

wypadkowej w przedsiębiorstwie, 

 wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw, które wykazują zaangażowanie 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. 

 

Celem programu była również ocena działań podejmowanych przez podmioty objęte 

programami prewencyjnymi PIP, dotyczącymi dostosowania przedsiębiorstw do obowiązujących 

przepisów prawa pracy w oparciu o samokontrolę oraz ocena realizacji celów i założeń 

poszczególnych programów prewencyjnych realizowanych w 2016 r. 

Programem objęto pracodawców zatrudniających głównie do 50 pracowników, u których 

odnotowano w latach poprzednich ciężkie lub śmiertelne wypadki przy pracy, lub też gdzie wystąpiła 

powtarzalność wypadków przy pracy. Doboru zakładów do programu dokonano na podstawie bazy 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz bazy danych Państwowej Inspekcji Pracy.  

Do 230 przedsiębiorców skierowano zaproszenia do udziału w przedmiotowym programie 

prewencyjnym PIP. W dniach 12 i 13 maja 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 

oraz w Oddziale OIP w Toruniu zorganizowano dwa szkolenia, w którym udział wzięło 38 

pracodawców.  
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W trakcie każdego z przeprowadzonych szkoleń zapoznano uczestników z założeniami 

programu prewencyjnego, omówiono listę kontrolną z komentarzem oraz ankietę specjalistyczną do 

wypełnienia przez pracodawców - dołączoną do listy kontrolnej. Uczestnikom szkolenia przekazano 

także drukowane materiały pomocnicze w postaci broszur wydanych przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

Podczas szkoleń omówiono także 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.  

Po szkoleniach przeprowadzonych przez pracowników OIP w Bydgoszczy kartę zgłoszenia 

udziału w programie prewencyjnym złożyło 27 pracodawców, a ankiety specjalistyczne 

po przeprowadzeniu samokontroli przesłało do Okręgowego Inspektoratu pracy w Bydgoszczy 24 

pracodawców. W trakcie trwania programu 3 pracodawców zrezygnowało z udziału w programie 

prewencyjnym. 

Analiza przesłanych ankiet specjalistycznych wykazała, że na 24 ankiety tylko 2 ankiety 

dotyczyły zakładów, w których w latach 2012-2015 nie zarejestrowano wypadku przy pracy. 

Po dokonaniu analizy ankiet ustalono, że w porównaniu do roku poprzedniego pracodawcy 

chętniej ujawniają nieprawidłowości.  

 

Ustalono, że 7 pracodawców podjęło działania związane z: 

 dostosowaniem urządzeń produkcyjnych do wymagań bhp – 1 podmiot, 

 zastosowaniem specjalnie dedykowanych urządzeń pomocniczych do udrażniania rurociągów 

technologicznych: – 1 podmiot, 

 likwidacją urządzeń emitujących ponadnormatywny hałas: – 1 podmiot, 

 wyeliminowaniem stłuczki szklanej, jako odpadu niebezpiecznego z miejsc narażenia 

pracowników: – 1 podmiot, 

 przebudową maszyn produkcyjnych w celu wyeliminowania siadania pracownika na element 

konstrukcyjny urządzenia, zabezpieczenie podajników przed niezamierzonym cofaniem się 

w stronę operatora oraz zainstalowanie sygnalizacji cofania w wózkach jezdniowych 

podnośnikowych: – 1 podmiot, 

 oznaczeniem krawędzi schodów barwami bezpieczeństwa oraz zakupem tablic 

ostrzegawczych „Uwaga mokra podłoga”: – 1 podmiot, 

 wyposażeniem pracowników w bardziej skuteczne środki ochrony indywidualnej 

i wprowadzeniem obowiązku ich stosowania: 7 podmiotów. 

 

W ramach realizacji programu przeprowadzono 24 audyty kontrolne. Podczas audytów inspektorzy 

pracy ujawnili uchybienia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, a w szczególności: 

 postępowania powypadkowego,  

 braku dokonanej oceny ryzyka zawodowego lub niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego, 

 braku spójności środków profilaktycznych wynikających z postępowania powypadkowego 

i wynikających z ocen ryzyka zawodowego. 

 

Dwa audyty kontrolne zakończyły się oceną negatywną. Stanowi to 8% wszystkich audytów. 

W porównaniu do zeszłego roku można zauważyć pozytywną tendencję, bowiem w 2015 r. - na 21 

dokonanych audytów, aż 6 zakończyło się oceną negatywną.  

Podczas audytów kontrolnych stwierdzono, że dzięki udziałowi w szkoleniach kilku 

pracodawców dokonało przeglądu wyposażenia stanowisk pracy, dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego, rejestru wypadków przy pracy, aktualności szkoleń w zakresie bhp, poprawności 

instrukcji 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, 

 opracowano wymagane instrukcje bhp, 

 dokonano przeglądu urządzeń produkcyjnych pod kątem spełnienia przez nie wymagań bhp,  
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 dokonano ponownej oceny ryzyka zawodowego po zastosowaniu środków profilaktycznych 

i zapoznano z nimi pracowników. 

 

W efekcie przeprowadzonych audytów inspektorzy pracy wskazywali na właściwe rozwiązania 

w zakresie zabezpieczenia maszyn i urządzeń produkcyjnych urządzeniami ochronnymi czy też 

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz ergonomii. Podczas kontroli 

zwracano uwagę na prawidłowość i rzetelność dokonywania oceny ryzyka zawodowego w aspekcie 

ustalonych przyczyn wypadków przy pracy. Ponadto inspektorzy pracy zwracali uwagę na rzetelność 

sporządzania dokumentacji powypadkowej.  

Jedynie u kilku uczestników programu dokonujących samokontroli inspektorzy pracy stwierdzili 

nieprawidłowości, które w większości przypadków były usuwane jeszcze podczas trwania audytów. 

 

W wyniku prowadzonego od kilku lat programu zauważono poprawę w zakresie: 

 prawidłowości dokonywania ocen ryzyka zawodowego z uwzględnieniem wszystkich 

czynników środowiska pracy, 

 prawidłowości sporządzania protokołu powypadkowego, w tym określania przyczyn wypadków, 

z określeniem środków zapobiegawczych tym wypadkom. 

 

4. Program prewencyjny dla mikro-zakładów  
„Zdobądź dyplom PIP” 
 

Informacje ogólne 

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 

prowadzono program prewencyjny 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 

rozszerzona o pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.  

Innowacją w dotychczasowych założeniach programu był fakt włączenia do udziału 

w programie podmiotów zajmujących się pielęgnacją terenów pod liniami średniego i wysokiego 

napięcia, w których zarejestrowano wypadki śmiertelne związane z porażeniem prądem elektrycznym. 

Ponadto zaproszono zakłady usług leśnych, w których również stwierdzano zagrożenia wypadkowe, 

w tym wypadki ciężkie i śmiertelne związane z obsługą maszyn i urządzeń do ścinki drzew. 

W 2016 r. do udziału w programie prewencyjnym skierowano zaproszenia listowne do 254 

zakładów pracy. Zorganizowano 9 szkoleń, w których wzięło udział 75 osób reprezentujących 51 

pracodawców. 

 

Szkolenia 

 

Szkolenia zorganizowano w pięciu miastach województwa (w Bydgoszczy, Toruniu, 

Włocławku, Tucholi i Szubinie). Należy podkreślić, że większość zakładów zaproszonych do udziału 

w programie została zgłoszona przez inspektorów pracy, którzy wcześniej je kontrolowali, choć 

zaobserwowano wzrost liczby zakładów wcześniej niekontrolowanych. Blisko 1/3 zakładów, w których 

prowadzono audyt kontrolny, była kontrolowana po raz pierwszy. 

Jeden z pracodawców, nie mogąc uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, dokonał samokontroli przy pomocy otrzymanej listy 

kontrolnej i materiałów, a następnie przeszedł pozytywnie audyt przeprowadzony przez inspektora 

pracy.  

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 pracodawców, na bieżąco udzielając porad 

w zakresie realizacji programu.  
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Celem audytów była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy oraz stanu bezpieczeństwa 

i higieny pracy w oparciu o dostarczone listy kontrolne. Przeprowadzono audyty u 45 przedsiębiorców, 

a w ich wyniku inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania 36 pracodawców. W czasie trwania 

programu 7 pracodawców zrezygnowało z udziału w programie. Podczas przeprowadzonych działań 

stwierdzono, że 9 uczestników nie spełniło wymagań programu i nie przeszło pozytywnie audytu. 

 

Szkolenia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w ramach programu „Zdobądź Dyplom PIP” 

 

Ocena realizacji celów prewencyjnych 

 

Audyty potwierdziły, że pracodawcy uczestniczący w programie doprowadzili do poprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich firmach podejmując konkretne działania organizacyjne 

i techniczne. Jednocześnie decyzja o przyznaniu im Dyplomu Państwowej Inspekcji Pracy upewniła 

ich, że znają i stosują przepisy prawa pracy w dostatecznym zakresie.  

Zdaniem kontrolowanych pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganego stanu 

przestrzegania przepisów i zasad bhp, główne przyczyny występowania nieprawidłowości 

stwierdzanych podczas kontroli to: 

 niewystarczająca ilość środków finansowych, jakie można przeznaczać na modernizację 

maszyn, 

 zaniedbania w dziedzinie spełniania części wymagań w odniesieniu do stanu technicznego 

obiektów, 

 rutynowe, nie obejmujące wszystkich wymagań działania osób sprawujących nadzór i kontrolę 

nad wykonywaniem pracy w kontrolowanych obiektach. 

 

Podsumowując ustalenia kontrolne stwierdzono, że stan przestrzegania 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.  

W wyniku przeprowadzonych audytów wydano 74 decyzje, w tym 51 ustnych i 7 na piśmie. 

Z uzyskanych informacji wynika, że 69 decyzji wykonano, co stanowi 93%. Najwięcej nieprawidłowości 

dotyczyło stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy, magazynowania i składowania oraz 

organizacji bezpiecznej pracy. Ponadto skierowano 3 wystąpienia zawierające 13 wniosków, które 

dotyczyły prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz ewidencjonowania i sposobu rozliczania czasu 

pracy. Pracodawcy udzielili odpowiedzi na skierowane wystąpienia informując o wykonaniu 69% 

wniosków. 

W czasie audytów kontrolnych inspektorzy pracy udzielili 260 porad prawnych, w tym 138 

technicznych, 106 prawnych oraz 16 dotyczących legalności zatrudnienia. Pracodawcy,a także 

pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy aktywnie uczestniczyli w audytach kontrolnych 

zwracając się o wskazanie dobrych praktyk oraz rozwiązań dotyczących zapewnienia pracownikom 

bezpiecznych warunków pracy. 
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Podsumowanie 

 

Wśród motywów, którymi kierowali się pracodawcy przystępując do programu, były korzyści, 

jakie daje pracodawcom kontakt z inspektorami pracy bez stresu związanego z kontrolą. Nie bez 

znaczenia jest także systemowe podejście do bezpieczeństwa i porządkowanie zakładu począwszy od 

spraw najważniejszych z punktu widzenia jego poprawy. W tym procesie pomocna była dostarczona 

lista kontrolna, którą pracodawcy ocenili pozytywnie. 

Zdaniem inspektorów pracy znaczna część zaproszonych na szkolenie pracodawców nie 

wzięła udziału w programie uznając za stratę czasu działania związane z realizacją programu. Część 

zakładów uznała, że nie stać ich na nakłady związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, 

licząc jednocześnie na to, że przy bardzo dużej ilości pracodawców, nie zostaną poddani kontroli 

inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Z roku na rok widać jednak znaczną poprawę w kształtowaniu 

świadomości pracodawców, nie wyłączając również tych, którzy zatrudniają maksymalnie kilku 

pracowników. 

Jak podkreślają przedsiębiorcy, którzy otrzymali Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy, program 

ten nie tylko podnosi ich wiedzę na temat prawa pracy i bezpiecznychi i higienicznych warunków pracy, 

ale również zmienia ich nastawienie do Państwowej Inspekcji Pracy, a podejmowane działania 

uświadomiają im odpowiedzialność, jaką ponoszą za stan bezpieczeństwa pracy.  

Zdaniem inspektorów pracy, główne przyczyny występowania nieprawidłowości, obok przyczyn 

wymienianych przez kontrolowanych pracodawców, to między innymi: 

 zaniedbania lub niewiedza pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowo–płacowe 

w zakładach, 

 niedocenianie potrzeby podejmowania działań mających na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa pracy z uwagi na bardzo rzadko występujące wypadki przy pracy, 

 brak prowadzenia systematycznych zabiegów konserwacyjnych i remontowych oraz 

podejmowania przedsięwzięć modernizacyjnych,  

 obciążanie nadmiarem obowiązków, 

 brak efektywnych działań kontrolnych pracowników realizujących zadania służb bhp, 

zwłaszcza podejmowanych przez osoby nie będące pracownikami kontrolowanych podmiotów 

gospodarczych. 

 

5. Kampania informacyjno-prewencyjna  
„Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  
 

Informacje ogólne  

 

Rolnictwo, obok górnictwa i budownictwa, jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi 

produkcji na całym świecie. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze 

złożoności środowiska pracy rolnika. Prace wykonywane w gospodarstwach rolnych wiążą się 

z koniecznością wykonywania różnorodnych czynności wymagających odmiennych umiejętności. 

Działalność rolnicza uzależniona jest od zmiennych warunków atmosferycznych i związanych z tym 

okresowym spiętrzeniem prac. Okoliczności te powodują kumulację licznych zagrożeń występujących 

w miejscu pracy. 

W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała działania prewencyjno-promocyjne pod 

hasłem „Szanuj życie – Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Adresatami tych działań 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. 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. Dane statystyczne wskazują, iż średnio 2/3 poszkodowanych rolników 

indywidualnych doznaje trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponosi śmierć 

wskutek wypadku przy pracy. Niezmiennie od lat wskazywane są te same grupy wypadkowe - upadki 
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osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych. W celu 

podniesienia świadomości zagrożeń występujących w związku z pracami gospodarskimi i wskazania 

potrzeby stosowania w tym zakresie dobrych praktyk pracownicy OIP w Bydgoszczy prowadzili 

działalność szkoleniową oraz doradztwo techniczne w trakcie całorocznych wizytacji gospodarstw 

rolnych. W ramach realizacji działań prewencyjnych przeprowadzono: 25 szkoleń i prelekcji dla 664 

odbiorców, 14 konkursów dla 120 rolników indywidualnych, 693 uczniów szkół rolniczych, 

podstawowych i gimnazjalnych oraz 214 wizytacji gospodarstw indywidualnych i prac polowych. 

 

Działalność szkoleniowa 

 

Głównym celem działań realizowanych w ramach programu prewencyjnego były 

przedsięwzięcia szkoleniowo-edukacyjne skierowane do dorosłych rolników, dzieci oraz młodzieży 

zamieszkującej na terenach wiejskich. W trakcie szkoleń na temat bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rolnictwie indywidualnym poruszano kwestie dotyczące ochrony zdrowia i życia osób wykonujących 

prace w gospodarstwach rolnych. Omówione zostały największe zagrożenia występujące na terenie 

obejścia, wskazane dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa 

pracy. Rolnikom przekazywane były karty bhp przydatne do dokonania samokontroli stanu 

bezpieczeństwa w gospodarstwie. 

 

 
Szkolenie dla Koła Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu 

 

Rolnicy prowadzący praktyczną naukę zawodu oraz uczniowie szkół o profilu rolniczym 

odbywający praktyczne przygotowanie do zawodu uczestniczyli w szkoleniach na temat stosowania 

zasad bhp w pracy związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą oraz zapoznawani z korzyściami 

płynącymi ze stosowania dobrych praktyk. Ważną grupę odbiorców stanowiły kobiety zamieszkujące 

tereny wiejskie, skupione w Kołach Gospodyń Wiejskich, które sprawując opiekę nad rodziną, powinny 

być świadome niebezpieczeństw prowadzących do wypadków z udziałem dzieci.  

 

 
Pogadanka w Szkole Podstawowej w Wojnowie          Spotkanie z dziećmi w świetlicy wiejskiej w Młodocinie 
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Pogadanki skierowane do dzieci i młodzieży przeprowadzano, w trakcie roku szkolnego, 

w placówkach oświatowych znajdujących się na terenach wiejskich, jak również w świetlicach wiejskich 

organizujących wypoczynek w trakcie ferii zimowych i wakacji letnich. Podczas spotkań wskazywano 

na zagrożenia występujące w obrębie gospodarstwa rolnego, a także omawiano prace szczególnie 

niebezpieczne, których nie powinny wykonywać dzieci do lat 16. 

Podstawowym celem prelekcji była 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, zabawy oraz konkursy. W trakcie 

zajęć dzieci zapoznały się z prawidłowymi postawami i zachowaniami w gospodarstwie rolnym. 

Tematyka bezpiecznego wykonywania prac pomocniczych w obejściu popularyzowana była w treści 

broszury „Bądź bezpieczny w gospodarstwie” oraz komiksu „Przygoda na wsi”. Rozmowy z dziećmi 

pokazały, że z jednej strony mają one dużą wiedzę na temat życia na wsi – na przykład doskonale 

znają używane w gospodarstwie maszyny i urządzenia, ale z drugiej - niestety nie są świadome 

zagrożeń. Jak się okazuje, nie wszyscy rodzice powstrzymują swoje pociechy przed niebezpiecznymi 

praktykami w gospodarstwie rolnym. Fakt ten, potwierdzony również w trakcie wizytacji gospodarstw 

indywidualnych, nadal stanowi bardzo duży problem. W trakcie wizytacji odnotowano przypadki 

zabawy dzieci na terenie podwórza gospodarstwa rolnego w strefie bezpośredniego zagrożenia 

pracujących maszyn. W takich sytuacjach zwracano rolnikom uwagę na konieczność oddzielenia 

części mieszkalnej od części gospodarczej i wyznaczenia specjalnie oddzielonego, bezpiecznego 

miejsca zabaw – przydatna okazywała się tutaj lista kontrolna odnosząca się do tematyki 

bezpieczeństwa dzieci na wsi. 

 

 
Szkolenie w Szkole Podstawowej w Sicienku    Spotkanie w świetlicy wiejskiej 

 

Wizytacje indywidualnych gospodarstw rolnych 

 

W ramach doradztwa technicznego pracownicy OIP przeprowadzali wizytacje gospodarstw 

rolnych i dokonywali oceny stanu bezpieczeństwa budynków inwentarskich i gospodarskich. 

Instruowano rolników, w jaki sposób bezpiecznie zorganizować stanowiska pracy, wskazywano na 

konieczność stosowania ochron indywidualnych i bezpiecznych metod obsługiwania maszyn i zwierząt 

gospodarskich. 

Nieprawidłowości w obejściu zaobserwowane przez pracowników OIP to: zły stan nawierzchni 

podwórza (nierówna, z występami), ogólny nieporządek (porozrzucane przedmioty, narzędzia, resztki 

roślinne), brak wyznaczonych miejsc do przechowywania maszyn i urządzeń, użytkowanie drabin 

stanowiących zagrożenie (brak zabezpieczenia przed przewróceniem - haków, zaczepów) oraz 

niewłaściwa instalacja oświetleniowa podwórza (niedostateczne oświetlenie, włączniki w złym miejscu). 

W celu eliminacji tych nieprawidłowości podczas wizytacji przekazywano rolnikom listy kontrolne oraz 

broszury informacyjne. 
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Brak zabezpieczenia drzwi przed zamknięciem         Prawidłowe zabezpieczenie drzwi przed  

         samoczynnym zamknięciem 

 

Budynki inwentarskie często posiadały niezabezpieczone otwory zrzutowe stropowe i ścienne, 

a otwory w ziemi na terenie obejścia (szamba, zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę, studnie) często nie 

posiadały odpowiednich zabezpieczeń. Odnotowano także przypadki złego stanu technicznego 

schodów – przede wszystkim niewłaściwy stan stopni (nierówne, z ubytkami) oraz brak poręczy 

i barierek. W pomieszczeniach gospodarskich drzwi nie były zabezpieczone przed samoczynnym 

zamknięciem. Dodatkowo ogromne zagrożenie wypadkowe stwarzało eksploatowanie narzędzi 

elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej konstrukcji i maszyn wykonywanych metodą „domową” 

bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Zaobserwowano także zagrożenia związane z azbestem – przede 

wszystkim użytkowanie uszkodzonych, popękanych, z wyraźnymi ubytkami pokryć dachowych 

zawierających azbest. Wzrosła natomiast świadomość na temat bezpiecznego stosowania środków 

ochrony roślin – w większości odwiedzonych gospodarstw zaobserwowano właściwy sposób ich 

przechowywania. 

 

 
Nieutwardzona, nierówna powierzchnia podwórza     Zabezpieczona studzienka 

 

W ramach wizytacji dokonywany był przegląd stanu technicznego użytkowanych 

w gospodarstwach maszyn takich jak: ciągniki, przyczepy, siewniki, maszyny do zbioru roślin 

okopowych, rozrzutniki obornika, opryskiwacze, sadzarki do ziemniaków, ładowacze chwytakowe, 

agregaty uprawowe, pługi, rozsiewacze nawozów, wozy asenizacyjne, roztrząsacze. Maszyny te 

często nie posiadały osłon ruchomych elementów – przekaźników mocy czy przekładni pasowych 

i łańcuchowych. Zaobserwowano także niewłaściwy sprzęg ciągnika z maszynami oraz zły stan 

techniczny samych ciągników. 
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   Brak osłony wałka przekazu mocy              Rozrzutnik obornika z osłoną wałka 

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  

 

Wizytacjami objęte zostały również gospodarstwa rolników biorących udział w kolejnej edycji 

konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Członkowie komisji – przedstawiciele instytucji oraz 

organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dokonali wizytacji 61 

zgłoszonych gospodarstw na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Przy ocenie 

gospodarstw pod uwagę brane były: ład i porządek podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan 

budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych 

części oraz ich stan techniczny, warunki bytowania i obsługi zwierząt gospodarskich, stosowanie 

środków ochrony indywidualnej, rozwiązania organizacyjne wpływające na bezpieczeństwo osób 

pracujących i przebywających w gospodarstwie oraz estetyka gospodarstw. Na etapie krajowym 

gospodarze z województwa kujawsko–pomorskiego – Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy 

z Pikutkowa (gmina Brześć Kujawski) zajęli pierwsze miejsce. Nagrodzeni gospodarze stosując 

innowacyjne rozwiązania i właściwą organizację pracy prowadzą gospodarstwo według najwyższych 

standardów bezpieczeństwa. Główny profil produkcji zwycięskiego gospodarstwa stanowią warzywa 

do przemysłu: pomidory, buraczki czerwone, cebula i marchew. Na około 20 ha uprawiane jest również 

zboże. Nagrodę główną w postaci ciągnika rolniczego zwycięzcy odebrali podczas targów 

AGRO TECH w Bednarach k. Poznania. Szczegóły konkursu zostały przybliżone w rozdziale VII 9. 

 

Konkursy rolnicze 

 

W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy samodzielnie oraz wspólnie 

z partnerami instytucjonalnymi zorganizował kolejne edycje konkursów na temat zasad 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.  

Na łamach „Gazety Pomorskiej” odbył się coroczny konkurs „Bezpieczna Zagroda”. Celem 

rywalizacji było podnoszenie i popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz 

kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw podczas pracy rolniczej. Wzięło w nim udział 60 

czytelników Gazety. 

Uczniowie szkół rolniczych z województwa kujawsko–pomorskiego ponownie rywalizowali w 

Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie na rok 2016. Przyszli młodzi 

rolnicy sprawdzali w ten sposób swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich 

działach rolnictwa. Cel konkursu, w którym udział wzięło 42 uczestników, 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 XXVI Finale Olimpiady Rolniczej. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 

19 rolników wyłonionych w etapie powiatowym. Uczestnicy rywalizowali odpowiadając na pytania 

problemowe z zakresu wiedzy rolniczej.  

Konkursy wiedzy odbywały się na stoiskach konsultacyjno–informacyjnych w trakcie imprez 

targowych w Zarzeczewie, Grubnie, Minikowie i Żninie. 
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Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy 

w Bydgoszczy 

 

Głównym celem Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Bydgoszczy jest inicjowanie przedsięwzięć i formułowanie wniosków w sprawach 

ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym oraz organizowanie współpracy zainteresowanych tą 

problematyką organów i urzędów. 

W 2016 r. Komisja obradowała na wyjazdowym posiedzeniu w Pikutkowie i Starym Brześciu. 

Spotkaniu towarzyszył pokaz dobrych praktyk w nowoczesnym 80-hektarowym gospodarstwie rolnym. 

Tym razem członkowie Komisji oraz zaproszeni goście spotkali się w gospodarstwie rolnym 

Państwa Alicji i Krzysztofa Spychalskich w Pikutkowie, które zajęło pierwsze miejsce w XIV 

Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dzięki uprzejmości gospodarzy 

z przykładami dobrych, uznanych za najbezpieczniejsze w kraju, praktyk mogła zapoznać się też grupa 

uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Szkoleniowa część 

posiedzenia odbyła się w siedzibie wspomnianej szkoły. Słuchaczy zapoznano z zagrożeniami przy 

pracy rolniczej oraz wymaganiami prawnymi oraz zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy. 

Naczelnym celem obrad komisji było tym razem promowanie wśród przyszłych rolników dobrych 

praktyk stosowanych we wzorcowych gospodarstwach rolnych oraz uwrażliwienie na zagrożenia 

zawodowe i wypadkowe.  

 

 
Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Pikutkowie 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując realizację zadań z zakresu rolnictwa, warto przywołać statystyki wypadkowe, 

które najlepiej odzwierciedlają świadomość rolników na temat zagrożeń występujących na wsi. Zgodnie 

z zestawieniem opublikowanym przez KRUS, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. 

w województwie kujawsko-pomorskim zgłoszono łącznie 1 051 wypadków podczas pracy w rolnictwie, 

w tym jeden śmiertelny. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba zgłoszonych zdarzeń wyniosła 

1 127, z czego cztery wypadki zakończyły się śmiercią poszkodowanego.  

W efekcie od stycznia do września 2016 r. podczas prac rolniczych zdarzyło się o 76 wypadków 

mniej niż w tym samym przedziale czasowym roku ubiegłego. To znaczna różnica, która wskazuje na 

rosnącą z roku na rok świadomość rolników na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie. Dodatkowo 

podczas wizytacji pracownicy OIP obserwują coraz lepiej wyposażone zaplecze maszynowe. Rolnicy 

nie boją się już korzystać z funduszy unijnych, coraz sprawniej poruszają się też w zakresie 

oferowanego im doradztwa. Fakt ten przekłada się na podnoszenie jakości, sprawności a nade 

wszystko - bezpieczeństwa prac, między innymi dzięki nowoczesnym urządzeniom.  

Nie bez znaczenia pozostaje także rosnąca na temat zagrożeń na wsi świadomość rolników i ich 

rodzin. Oczywiście nadal w wielu gospodarstwach pokutuje przekonanie o bezwypadkowości, którego 

nic nie jest w stanie naruszyć. Wydaje się jednak, że to właśnie bezpieczna i odpowiedzialna praca 

w rolnictwie powoli staje się prestiżem dla nowoczesnego rolnika. 

Istotną rolę w ograniczaniu zdarzeń wypadkowych i podnoszeniu świadomości dotyczącej 

niebezpieczeństw na wsi odgrywa również działalność szkoleniowa kierowana nie tylko do dorosłych 

rolników, ale także do dzieci. Spotkania prowadzone zarówno w szkołach, świetlicach środowiskowych, 
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jak i miejskich oraz wiejskich domach kultury cieszą się dużym zainteresowaniem i co najważniejsze  

– skutecznie angażują dzieci w rozmowę na temat bezpieczeństwa na wsi. Przedstawiciele OIP 

prowadzą też wykłady dla uczniów kierunków rolniczych w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Uzupełnieniem działań edukacyjnych są spotkania z rolnikami podczas poświęconych 

rolnictwu imprez, jak Dni Pola czy Pałuckie Targi Rolne, podczas których inspektorzy dzielą się 

z rolnikami swoją wiedzą na temat dobrych praktyk ograniczających zagrożenia wypadkowe. 

Spadek liczby wypadków w rolnictwie to znak, że polscy rolnicy zaczynają odchodzić 

od narażających na utratę zdrowia i życia zachowań, doceniając tym samym wagę podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. Aby utrzymać tę tendencję, niezbędne wydaje się kontynuowanie działań 

realizowanych dotychczas przez Inspekcję Pracy w formie wizytacji, szkoleń, pogadanek czy 

konkursów dla rolników i ich dzieci. Statystyki wskazują, że działania te przynoszą oczekiwany efekt 

w postaci wzrostu świadomości na temat zagrożeń w rolnictwie i ograniczenia liczby wypadków. 

 

6. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Informacje ogólne 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy po raz dziesiąty realizował założenia programu 

edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Jego pierwsza edycja rozpoczęła się w 2006 r, co oznacza, iż 

program stanowi jedno z najdłużej realizowanych działań prewencyjnych skierowanych do stałej grupy 

odbiorców. Beneficjentami programu jest młodzież szkolna i akademicka, w szczególności kształcąca 

się w zawodach branż podwyższonego ryzyka. 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”.  

Brak świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz niski poziom wiedzy 

z zakresu prawnej ochrony pracowniczej to wciąż najczęściej spotykane zjawiska wśród osób, które 

wkroczyły na ścieżkę zawodową. Taki stan rzeczy przekłada się na fakt, że około 40% wszystkich 

wypadków przy pracy dotyczy osób, które nie przepracowały jednego roku. Niechlubne statystyki 

dotyczą zwłaszcza branż o podwyższonym ryzyku, w tym budowlanej, w której wiele młodych osób 

podejmuje swoje pierwsze zatrudnienie podczas wakacji. W tym przypadku co druga śmiertelna ofiara 

wypadku przy pracy nie przepracowała 3 miesięcy.  

 

Realizacja programu  

 

Realizacja programu w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęła się dostarczeniem podręczników 

do szkół, które zadeklarowały udział w programie.  

 

 
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 

 

Kolejnym etapem były spotkania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

z uczniami oraz nauczycielami placówek oświatowych, które były organizowane na wniosek 
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koordynatorów w placówkach. W czasie prelekcji popularyzowano zagadnienia dotyczące prawa pracy 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy sprofilowane dla potrzeb 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. Istotny panel stanowiły informacje dotyczące rozliczania czasu pracy, urlopów 

i wynagrodzenia za pracę oraz zagrożeń zawodowych, które mogą wystąpić podczas wykonywania 

pracy.  

Kluczowym elementem programu jest cykl zajęć przeprowadzonych przez nauczycieli 

w swoich macierzystych placówkach oświatowych. Wytyczne programu zakładają, że pedagog jest 

zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej dwóch lekcji. Ogółem przeprowadzono 579 jednostek 

lekcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że program zrealizowało 114 nauczycieli, daje to średnią na 

poziomie 5,08 jednostki lekcyjnej na jednego pedagoga.  

W ramach programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Bydgoszczy zorganizował trzy wycieczki dla uczniów i jedną dla studentów. W dniu 28 kwietnia 

2016 r. teren budowy EDF - Elektrociepłowni Gazowej w Toruniu zwiedziło 25 uczniów ze szkoły 

z Chełmna, a w dniu 16 listopada 2016 r. 12 studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii 

Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dnia 11 października 2016 r. 

uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koronowie mieli okazję zwiedzić zakład 

FRAUENTHAL AUTOMOTIVE Toruń sp. z o.o. w Toruniu. Dla uczniów kształcących się w zawodzie 

technik mechanik z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy zorganizowano w dniu 

21 grudnia 2016 r. wejście na teren przedsiębiorstwa BEFANA sp. z o.o. w Bydgoszczy. Wybór 

zakładów, do którego zaproszono uczniów nie był przypadkowy. Pracodawcy prezentują wysoką 

kulturę pracy i stwarzają optymalne warunki dla pracowników ograniczając zagrożenia zawodowe 

i wypadkowe. Podczas zwiedzania uczniowie i studenci zapoznali się z procesami technologicznymi 

oraz dobrymi praktykami w zakresie organizacji pracy, w tym zabezpieczeniem pracowników przed 

zagrożeniami. 

 

 
Uczniowie we Frauenthal Automotive Toruń sp. z o.o. oraz na budowie EDF w Toruniu 

 

Ogółem, w realizacji programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” w 2016 r. pracownicy 

OIP przeszkolili podczas 25 szkoleń 1 144 uczniów oraz 128 nauczycieli. Natomiast 114 nauczycieli 

z 30 szkół przeszkoliło 3 817 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. 

Doceniając wkład nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w roku szkolnym 2015/2016 

zrealizowali założenia programu „Kultura bezpieczeństwa”, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 

zorganizował w dniu 7 listopada 2016 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uroczyste podsumowanie X jego edycji. W czasie uroczystości 

uhonorowano okolicznościowymi nagrodami nauczycieli, którzy wyróżnili się w czasie realizacji 

programu. 
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Uroczyste podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”  

zrealizowanego w roku szkolnym 2015/2016 

 

Działania wspomagające 

 

Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawa pracy i bhp 

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. Pomimo tego, że udział w konkursach jest dobrowolny, co roku 

młodzież z dużym entuzjazmem uczestniczy w testach i quizach poświęconych problemom z zakresu 

prawa pracy i bhp.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniu 25 lutego 2016 r. zorganizował III 

Regionalny Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”, który 

odbył się w siedzibie Okręgu. W konkursie wzięło udział 25 uczniów szkół z województwa kujawsko–

pomorskiego oraz 14 opiekunów - nauczycieli, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do 

konkursu. W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbył się III finał ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy” w Warszawie. Uczniowie szkół z województwa kujawsko–pomorskiego, którzy reprezentowali 

OIP w Bydgoszczy, zajęli V i VI miejsca – w łącznej punktacji uczniowie zajęli I miejsce.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wraz z Cechem Rzemiosł w Bydgoszczy i Kuratorium 

Oświaty oraz szkołami zawodowymi był współorganizatorem XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych 

„Bezpiecznie od startu”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych 

przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs odbył się dnia 

7 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy.  

Od 2001 r. Okręgowy Inspektorat Pracy współorganizuje wraz z Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Grudziądzu „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach 

BHP”. W XVI edycji wzięło udział 18 najlepszych uczniów ze szkół w Grudziądzu, Brodnicy, 

Wąbrzeźna i Świecia. 

 

Targi pracy i kariery organizowane przez szkoły ponadgimnazjalne 

Bardzo popularne w ostatnich latach stały się targi pracy, organizowane zarówno dla uczniów, 

studentów, jak i osób dorosłych poszukujących pracy oraz pracodawców. W 2016 r. targi odbywały się 

wielu miastach województwa kujawsko–pomorskiego m.in.: Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy, 

Chełmnie, Tucholi, Inowrocławiu, Nakle n. Notecią, Żninie, w których Okręgowy Inspektorat Pracy 

reprezentowany był przez przedstawiciela Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej. Podczas 

wszystkich targów zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane przede wszystkim z prawem 

pracy. Targi stanowiły okazję do zapoznania uczestników z programami i konkursami prewencyjnymi. 

Uczestnicy otrzymywali też broszury i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Wnioski 

 

Ankiety ewaluacyjne wypełniane przez nauczycieli realizujących program „Kultura 

Bezpieczeństwa” przesłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wskazują, iż pedagodzy 

wyrazili pozytywne opinie o programie. Prelekcje oraz formy spotkań z młodzieżą co roku ulegają 

znacznym modyfikacjom, wynikającym z chęci uatrakcyjnienia przekazu szkoleń. Obecnie dużą rolę 

w realizacji programu odgrywają pokazy multimedialne, które obrazują dobre praktyki w zakresie 

bezpiecznych metod pracy, jak również skutków niewłaściwych warunków pracy w postaci wypadków 

przy pracy. Pozwala to dokładnie unaocznić młodym odbiorcom skalę problemu oraz promować 

bezpieczne metody pracy. 

 

7. Program prewencyjno-informacyjny „Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń 
psychospołecznych w pracy” 
 

Informacje ogólne 

 

Stres zawodowy oraz inne zagrożenia psychospołeczne występujące w miejscu pracy to 

zjawiska wywierające bardzo niekorzystny wpływ na niemal wszystkie osoby znajdujące się w okresie 

produkcyjnym, będące aktywne zawodowo. Sytuacja taka ma miejsce bez względu na wiek, 

wykształcenie, region świata czy sytuację gospodarczą. Stres może nie tylko zniszczyć zdrowie 

pracownika, lecz również przyczynić się do zmniejszenia poziomu efektywności i produktywności 

w zakładzie pracy. Konsekwencje stresu w miejscu zatrudnienia dotyczą w takim samym stopniu 

pracownika, jak i pracodawcy. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak zapobiegać wystąpieniu tego 

niesprzyjającego elementu w środowisku pracowniczym. Głównymi czynnikami zwiększającymi ryzyko 

stresu zawodowego są: brak równowagi między pracą a życiem prywatnym, charakter pracy, 

przeciążenie, niepewność zatrudnienia, relacje interpersonalne. 

Chcąc przeciwdziałać opisywanym zjawiskom, w 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Bydgoszczy po raz kolejny realizowano założenia programu prewencyjnego i kampanii informacyjno-

promocyjnej „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Od trzech lat 

podstawowym filarem działań prewencyjnych na tym polu jest badanie przeprowadzane w oparciu 

o Skalę Ryzyka Psychospołecznego opracowaną przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera 

w Łodzi. Głównymi celami programu i kampanii jest diagnozowanie stresu i innych zagrożeń 

psychospołecznych występujących w miejscu pracy oraz dostarczanie wiedzy na ten temat, 

a zwłaszcza przeciwdziałanie tym zjawiskom. Raporty opracowane na podstawie badania ankietowego 

pracowników, które wieńczą program prewencyjny, są przekazywane bezpośrednio pracodawcom. 

Opracowania te pozwalają przedsiębiorcom podjąć działania dążące do utrzymania stabilnych form 

zatrudnienia, a także przeorganizować pracę w taki sposób, aby pracownicy mogli dostosować swój 

poziom koncentracji do aktualnych potrzeb. Ten aspekt z kolei w długotrwałym okresie może przełożyć 

się na zwiększenie wydajności pracy przy ograniczeniu poziomu stresu i poprawy ogólnej kondycji 

załogi zakładu. Raporty dostarczają ponadto cennych informacji dotyczących innych negatywnych 

zjawisk, z których często nie zdajemy sobie sprawy, obecności oraz skali występowania w danym 

zakładzie pracy, jak również sposobów ich ograniczania.  

 

Realizacja programu 

 

Działania prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy są szeroko 

propagowane w środkach masowego przekazu. W przypadku realizacji programu oraz kampanii 

informacyjno-promocyjnej „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” informacje 

te przekazywane były podczas wywiadu udzielonego w radiu PIK. Informacje dotyczące prowadzonych 

działań, jak również treści zamieszczonych na portalu www.streswpracy.pl rozpowszechniano przy 

okazji uczestnictwa w imprezach masowych. Jednak podstawową formą propagowania działań 

http://www.streswpracy.pl/
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w ramach tematu pozostały informacje przekazywane podczas szkoleń organizowanych przez 

pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Wśród nich znalazło się 5 warsztatów 

wypadkowych, w których uczestniczyło 120 osób oraz 14 szkoleń (prowadzonych w ramach Kujawsko-

Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy), których odniorcami było 453 uczestników. 

W trakcie szkoleń i warsztatów przedstawiano idee programu oraz kampanii, przybliżono także skalę 

działań Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeciwdziałania stresowi oraz negatywnym zjawiskom 

psychospołecznym. Omawiając te aspekty, zachęcano przede wszystkim potencjalnych odbiorców do 

czynnego uczestnictwa w działaniach prewencyjnych, przekazywania informacji pracodawcom oraz 

zapoznania się z portalem kampanii. 

 

Realizacja założeń programu prewencyjnego 

 

Przystępując do realizacji głównych założeń programu, inspektorzy oraz pracownicy 

merytoryczni Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas bezpośrednich spotkań 

informowali pracodawców o założeniach programu. Warsztaty szkoleniowe - etap rozpoczynający 

program prewencyjny, zostały przeprowadzone w ciągu dwóch dni, tj. 20 i 21 lipca 2016 r. 

Wydarzenie zgromadziło 19 uczestników reprezentujących 13 podmiotów gospodarczych. 

Wśród odbiorców działań znaleźli się zarówno pracodawcy, jak również kierownicy, pracownicy służb 

bhp oraz pracownicy działu kadr. W trakcie szkolenia wszystkim uczestnikom rozdano płyty, broszury 

i poradniki PIP. W trakcie trwania warsztatów chęć realizacji założeń programu wyraziło 10 

pracodawców, którzy wypełnili karty uczestnictwa.  

Warsztaty stanowiące integralną część programu prewencyjnego, wzorem lat ubiegłych, 

zostały podzielone na dwie części. Podczas pierwszego z nich koordynator programu przedstawił 

uczestnikom ideę programu oraz możliwości i korzyści, jakie niesie za sobą 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 

sposoby radzenia sobie z tym problemem społecznym, coraz częściej obserwowanym w środowisku 

pracy. 

Po prelekcji nastąpiła część warsztatowa, którą poprowadził specjalista z zakresu psychologii 

pracy. Ten panel miał na celu poznanie osobowości uczestników oraz sposobów radzenia sobie ze 

stresem i innymi negatywnymi czynnikami, z którymi spotykamy się w środowisku pracy. 

Część warsztatowa rozpoczęła się zapoznaniem wszystkich uczestników poprzez krótką 

autoprezentację. Przybyłym uczestnikom warsztatów zostały przedstawione studia przypadku oraz 

konkretne sytuacje z miejsca pracy, które w negatywny sposób oddziałują przy długotrwałej ekspozycji 

na nie, lub które są szczególnie stresogenne, nawet jeżeli występują krótkotrwale. W prosty i dostępny 

sposób prowadzący przedstawił 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. 

Finalnie, po zakończeniu warsztatów, udział w programie zadeklarowało 10 podmiotów 

z terenu całego województwa. Wszystkie podmioty zostały objęte badaniem ankietowym. Ogółem 

uzyskano 139 ankiet.  
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Warsztaty antystresowe zorganizowane w OIP w Bydgoszczy 

 

Działania związane z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej 

 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w licznych imprezach 

otwartych, podczas których udostępniano publikacje PIP, między innymi traktujące o problematyce 

stresu. Wśród najważniejszych wydarzeń tego typu w 2016 r. wymienić można: V edycję Targów Pracy 

i Przedsiębiorczości w Nakle n/Notecią, Targi Pracy w Inowrocławiu, Targi Pracy UTP, Dni Pola 

w Grubnie, Powitanie Lata w Myślęcinku, XIV Pałuckie Targi Rolne w Żninie, V Festiwal Aktywności 

Kobiet - Babie Lato oraz IV Konferencję „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. 

Założenia programu prewencyjnego i kampanii informacyjno-promocyjnej realizowane były 

również na spotkaniach z pracodawcami, spotkaniach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników 

Służby BHP oddziału w Bydgoszczy i Toruniu. W ramach realizacji tematu przeprowadzono 

2 szkolenia, których głównym tematem były takie zagadnienia jak: mobbing i jego aspekty społeczne 

i prawne, dyskryminacja oraz stres w miejscu pracy. Pierwsze szkolenie przeprowadzono 3 marca 

2016 r. Beneficjentami spotkania, które zgromadziło 41 słuchaczy, byli pracownicy banku, będący 

jednocześnie członkami dwóch organizacji związków zawodowych. Drugie szkolenie skierowane do 

dyrektorów szkół i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego odbyło się 7 listopada 2016 r. i zgromadziło 21 uczestników. 

 

8. Promocja problematyki ochrony pracy podczas targów 
i wystaw  
 

Informacje ogólne 

 

W 2016 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w 19 

imprezach targowych: targach pracy, rolnych i branży budowlanej organizowanych na terenie 

województwa kujawsko–pomorskiego. Podczas targów udzielano porad prawnych. Łączna liczba 

odbiorców, którzy skorzystali z porad i konsultacji wyniosła ponad 900. Byli to głównie pracodawcy, 

pracownicy, nauczyciele, studenci, uczniowie, młodociani zatrudnieni w celu przygotowania 

zawodowego, którzy chętnie korzystali z oferty wydawniczej Państwowej Inspekcji Pracy zarówno 

z prawa pracy, jak również bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Targi Pracy 

 

Bardzo popularne w ostatnich latach stały się targi pracy, organizowane zarówno dla uczniów, 

studentów, jak i osób dorosłych poszukujących pracy oraz pracodawców, którzy w ten sposób mogli 

zaprezentować swoją działalność. 

We Włocławskich Targach Szkół Pracy i Rzemiosła zorganizowanych przez Urząd Miasta 

Włocławka, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Edukacji 

i Pracy Młodzieży OHP i Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku, które odbyły się w dniach  
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5 - 6 kwietnia 2016 r. uczestniczyli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

Stoisko odwiedzali i korzystali z porad wystawiający się pracodawcy, pracownicy, w tym młodociani 

zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego, nauczyciele, uczniowie i studenci oraz bezrobotni. 

Pytania dotyczyły głównie problemów z zakresu prawa pracy i bhp. Targi odwiedził m.in. poseł Łukasz 

Zbonikowski, Radny Województwa Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pawlak oraz 

Kujawsko-Pomorski Komendant OHP Małgorzata Taranowicz. 

Dnia 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 

odbyły się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy 

Kujawsko-Pomorskiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy. Głównym założeniem toruńskich 

targów było nie tylko wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy, ale również podnoszenie wiedzy osób 

młodych na temat funkcjonowania na rynku pracy. Dlatego właśnie odbiorcami przedsięwzięcia, oprócz 

osób już pracujących oraz bezrobotnych, byli również uczniowie. Mieli oni okazję skorzystania 

z indywidualnych porad, w tym udzielanych przez ekspertów z Okręgowego Inspektoratu Pracy. 

Targi pracy i edukacji, które organizowane są również w innych miastach, to ciesząca się 

dużym zainteresowaniem inicjatywa adresowana do szerokiego grona odbiorców. Stwarza ona 

wspólną płaszczyznę dla komunikacji pomiędzy osobami szukającymi pracy, a pracodawcami. 

Co ważne – wśród uczestników przedsięwzięcia nie brakuje również młodzieży, dla której targi 

stanowią duże wsparcie w zakresie aktywności zawodowej i podnoszenia lub zmiany kwalifikacji, 

dostosowanych do wymagań rynku pracy. 

W dniu 17 listopada 2016 r. w Bydgoszczy odbyły się tragi OFFERTY 2016. Jest to 

międzyuczelniany projekt realizowany przez biura karier bydgoskich uczelni: Collegium Medicum 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkoły Gospodarki 

oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Stwarza on przedsiębiorcom możliwość wyjścia ze 

swoją ofertą biznesową do środowiska akademickiego, a młodym osobom daje możliwość znalezienia 

odpowiedniej oferty pracy. 

 

 
OFFERTY 2016               Tragi Pracy w Nakle nad Notecią 

 

W dniu 14 kwietnia 2016 r. odbyły się również VII Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu 

organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przy współpracy z europejskimi służbami 

zatrudnienia EURES. Uczestnictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy miało na celu 

upowszechnienie problematyki legalności zatrudnienia i współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.  

Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowany był przez przedstawicieli Sekcji Promocji 

i Prewencji Wypadkowej podczas targów pracy, które odbyły się w dniach: 10 lutego 2016 r. 

w Sępólnie Krajeńskim, 5 kwietnia 2016 r. w Chełmnie, 22 kwietnia 2016 r. w Tucholi i Inowrocławiu, 

20 kwietnia 2016 r. w Nakle n. Notecią oraz tego samego dnia na Uniwersytecie Technologiczno–

Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz 18 maja 2016 r. w Żninie. 

Podsumowując, podczas wszystkich targów dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia 

związane z prawem pracy, a w szczególności ze stosunkiem pracy, legalnością zatrudnienia, 

wypłacaniem wynagrodzenia za pracę, normami czasu pracy, zatrudnianiem cudzoziemców, 

wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnoprawnych, rodzicielstwem oraz urlopami 

wypoczynkowymi. 
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Targi stanowią znakomitą okazję do zapoznania uczestników z programami i konkursami 

prewencyjnymi.  

W dniu 26 czerwca 2016 r. w Myślęcinku odbyła się impreza plenerowa „Otwieracz/Powitanie 

Lata 2016”. Stoisko OIP w Bydgoszczy cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających. 

Zdecydowaną większość stanowili pracownicy, jednak stoisko odwiedzalły także osoby wchodzące na 

rynek pracy, młodociani oraz osoby niepełnosprawne. Główne problemy i pytania dotyczyły zagadnień 

z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. nawiązania 

stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, uprawnień związanych 

z rodzicielstwem oraz uprawień osób niepełnosprawnych. Zainteresowani otrzymywali materiały i ulotki 

promocyjno–prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 

Dnia 28 sierpnia 2016 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

uczestniczyli w „Pożegnaniu Lata”. Dla uczestników wydarzenia była to nie tylko doskonała okazja do 

udziału w licznych warsztatach czy pokazach związanych ze zdrowiem i urodą, ale też możliwość 

skorzystania z fachowych porad prawnych z zakresu prawa pracy. Zainteresowanych nie brakowało. 

Wśród zagadnień, o które pytano inspektora pracy, znalazły się m.in. kwestie dotyczące czasu pracy, 

należności z tytułu podróży służbowych, legalności zatrudniania pracowników, zleceniobiorców czy 

nawiązywania stosunku pracy. Oprócz porad prawnych, w trakcie trwania imprezy, pracownik Sekcji 

Promocji i Prewencji Wypadkowej udostępniała również broszury i wydawnictwa Państwowej Inspekcji 

Pracy z informacjami na temat czasu pracy, świadectw pracy, urlopów, pracy tymczasowej czy 

zatrudniania pracowników młodocianych. 

 

 
„Otwieracz 2016” Myślęcinek    „Pożegnanie lata” Myślęcinek 

 

Targi budowlane 

 

W dniach 2 - 3 kwietnia 2016 r. kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

wzięło udział w imprezie targowej promującej kierunki rozwoju budownictwa. Tegoroczne XXXIII Targi 

Budownictwa i Instalacji GRYF–BUD oraz VI Targi Energii Odnawialnej TEO zostały rozszerzone 

o wystawę BHP–BUD, czyli o Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie. W trakcie targów 

odbyła się Konferencja „BHP to się opłaca”. 

Mimo, że w ubiegłym roku liczba wypadków przy pracy w sektorze budowlanym zmniejszyła 

się, to w dalszym ciągu jest to branża obarczona wysokim ryzykiem wypadkowości. Pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podejmują szereg działań promocyjno–prewencyjnych. 

W trakcie konferencji nadinspektor Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej wskazał główne przyczyny 

wypadków przy pracy w budownictwie oraz działań mających na celu ograniczenie zagrożeń 

wypadkowych na budowie. Omówił także przesłanki różnicowania składki wypadkowej w zależności od 

skali wypadkowości oraz pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi dla 

zdrowia. 
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Dodatkowo, na stoisku OIP odwiedzający targi mogli skorzystać z fachowej porady prawnej 

oraz zapoznać się z programami prewencyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy. Branżowe targi  

GRYF-BUD w Bydgoszczy odbyły się w dniach 2 – 3 kwietnia 2016 r. Przedstawiciele Inspektoratu 

udzielali porad oraz zachęcali do zapoznawania się informatorami i broszurami PIP. 

 

 
XXXIII Targi Budownictwa i Instalacji GRYF–BUD połączone z VI Targami Energii Odnawialnej TEO 

oraz Targami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie BHP-BUD 

 

Corocznie w Bydgoszczy odbywają się Targi WOD-KAN, w których Okręgowy Inspektorat 

cyklicznie bierze udział. W dniu 10 maja 2016 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym 

w Myślęcinku urządzono stoisko OIP w Bydgoszczy. Targi poświęcone były tematyce wodno-

kanalizacyjnej i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale głównie wśród odbiorców związanych z tą 

branżą. Osoby, które skorzystały z obecności Inspekcji, chętnie korzystały z materiałów wydawniczych 

PIP i konsultowały zagadnienia z zakresu prawa pracy i bhp. 

 

Targi rolnicze 

 

W trakcie targów rolniczych „Lato na wsi”, które odbyły się w dniu 8 maja 2016 r. w Minikowie, 

pracownicy OIP w Bydgoszczy urządzili stoisko konsultacyjno–informacyjne. Udzielano porad 

z zakresu bhp w rolnictwie oraz porad prawnych. Wydawano także wydawnictwa o tematyce rolniczej, 

m.in. listy kontrolne umożliwiające przeprowadzenie samokontroli dotyczącej bezpieczeństwa 

w gospodarstwie. W trakcie targów nastąpiło wręczenie nagrody laureatowi regionalnego konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Inspektorat Pracy w Bydgoszczy po raz kolejny uczestniczył 

w Pałuckich Targach Rolnych w Żninie. Podczas tegorocznej - dwudziestej edycji, która odbyła się 20 

i 21 sierpnia 2016 r., przy stoisku OIP można było zasięgnąć porad z zakresu prawa pracy. Osoby 

zainteresowane, które odwiedziły punkt konsultacyjno-informacyjny OIP otrzymały również broszury 

i ulotki zawierające cenne wskazówki na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

Dodatkową, cieszącą się dużym zainteresowaniem atrakcją, był konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie 

przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik odpowiadał na 20 pytań testowych. Pięcioro 

laureatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, otrzymało nagrody rzeczowe – edukacyjne gry 

planszowe ufundowane przez OIP. Pałuckie Targi Rolne stanowiły niewątpliwie doskonałą okazję do 

promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Odwiedzający rozmawiali na ten temat 

z pracownikami OIP, dzielili się też swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Co ważne – wiedzą na 

temat bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym zainteresowane były również dzieci, które dyskutowały 

na temat zagadnień uwzględnionych w pytaniach konkursowych. 

W dniach 18 - 19 czerwca 2016 r. w Grubnie odbyła się XX edycja Kujawsko-Pomorskich Dni 

Pola. W targach uczestniczyło 116 wystawców, w tym Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. 

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie to organizowane od 20 lat targi, które gromadzą rolników 

z całego regionu. Uczestnicy mieli okazję oglądania pokaźnej, liczącej ok. 3 ha, kolekcji roślin 

uprawnych w trakcie wegetacji oraz gatunków roślin energetycznych. Targi stanowiły też okazję do 

zapoznania się nowoczesnymi maszynami rolniczymi. Przedstawiciele OIP przygotowali dla 

zwiedzających konkurs wiedzy pn. „Rutyna na wsi rani i zabija”. Celem konkursu było popularyzowanie 
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wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Cztery osoby, które najlepiej rozwiązały 

test, otrzymały nagrody rzeczowe w postaci zestawów narzędziowych. Pierwszego dnia targów 

przedstawiciel kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, wręczył również 

ufundowaną przez OIP nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” – etap regionalny „Grudziądz”, którą otrzymali państwo Maria i Stanisław Sokół, prowadzący 

gospodarstwo indywidualne w Grubnie. 

 

 
   Pałuckie Targi Rolne 2016         Targi w Minikowie 2016 

 

W dniach 2 – 3 lipca 2016 r. w Minikowie odbyły się Międzynarodowe Targi Rolno–

Przemysłowe AGRO-TECH 2016, podczas których ogłoszono wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie wojewódzkim. Laureatami tegorocznej edycji 

konkursu w województwie kujawsko-pomorskim zostali: 

 I miejsce - Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy  

 II miejsce - Państwo Justyna i Adam Korga  

 III miejsce - Państwo Maria i Stanisław Sokół  

 

Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Bydgoszczy.  

Ponadto OIP zorganizował stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły uzyskać porady 

prawne, otrzymać materiały informacyjne związane z prawem pracy oraz publikacje na temat 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Przedstawiciele OIP przygotowali też dla zwiedzających 

konkurs wiedzy pn. „Rutyna na wsi rani i zabija”. Jego celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Cztery osoby, które najlepiej rozwiązały test, otrzymały 

nagrody rzeczowe w postaci zestawów narzędziowych. 

 

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy 

 

Podczas targów przekazano odbiorcom łącznie ok. 5 000 egzemplarzy wydawnictw 

Państwowej Inspekcji Pracy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno 

w rolnictwie, jak i budownictwie. Były to przede wszystkim pozycje: „ABC BHP”, „Informator dla 

pracodawców”, „Regulamin pracy i wynagradzania”, „Rodzice w pracy. Informator”, „Formy 

zatrudnienia”, „Umowy o pracę”, „Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym”, „Dźwigaj 

bezpiecznie. Informacje dla rolników”, ”Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym”, „Praca rolnika - dobre 

praktyki”, „Rolnictwo. Prace wózkiem jezdniowym”, „Prace z użyciem pilarki tarczowej”, „Budownictwo. 

Bezpieczne rusztowania”, „Prace tynkarskie”, „Prace murarskie”. 

 

9. Konkursy promujące pożądane postawy adresatów 
działań PIP 
 

W ramach działań promocyjno-prewencyjnych Państwowa Inspekcja Pracy, oprócz programów 

o charakterze edukacyjnym, prewencyjno-kontrolnym czy informacyjnym organizuje lub 
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współorganizuje wraz z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi konkursy promujące pożądane 

postawy wśród podmiotów obecnych na rynku pracy. Ich ideą jest przede wszystkim propagowanie 

wiedzy na temat bezpieczeństwa w procesie pracy oraz rozpowszechnianie najlepszych, wartych 

powielania rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz respektujących przepisy prawa. 

W 2016 r. zorganizowano 14 konkursów, w których łącznie wzięło udział 1 247 uczestników. 

Konkursy przeprowadzane były na różnego rodzaju szczeblach, m.in. szkolnych i regionalnych. 

Kierowane były do uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, rolników indywidualnych i ich 

rodzin, pracowników młodocianych oraz pracodawców. W finałach konkursów na szczeblu regionalnym 

udział wzięło 899 osób. 

 

„Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” 

 

W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy po raz dwudziesty trzeci zorganizowała prestiżowy 

konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” którego założeniem jest wypromowanie 

pracodawców województwa kujawsko–pomorskiego, organizujących pracę w sposób zapewniający 

wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa 

pracy. Kandydaci do tytułu "Pracodawcy - organizatora pracy bezpiecznej" musieli spełnić szereg 

wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. 

Do tegorocznej edycji konkursu swój akces zgłosiło 10 przedsiębiorstw, które podjęły 

w ostatnim czasie działania zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i innowacyjności w obrębie 

organizacji pracy. Na etapie weryfikacji złożonych dokumentów 8 podmiotów spełniło wymagane 

warunki. Ze względu na wielkość podmiotów, wyszczególniono 3 kategorie: zakłady zatrudniające do 

50 pracowników, zakłady zatrudniające od 51 do 250 pracowników oraz pracodawcy zatrudniający co 

najmniej 251 pracowników. 

Za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stan wypadkowości 

podmioty mogły uzyskać niemal połowę wszystkich możliwych do uzyskania punktów. Komisja 

konkursowa brała również pod uwagę przestrzeganie szeroko rozumianych przepisów prawa pracy, 

rozwiązania systemowe w obszarze bhp oraz dodatkowe elementy, takie jak popularyzacja wiedzy 

z zakresu bezpieczeństwa pracy czy aspekty ekonomiczne.  

 

Kategoria pracodawców zatrudniających do 50 pracowników: 

 I miejsce – P.P.H.U. JAGSTOL Jerzy Jagodziński z Ryńska 

 II miejsce- SBN RUNOWO sp. z o.o. z Runowa Krajeńskiego 

 

Kategoria pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników: 

 I miejsce – BART sp. z o.o. z Sulnowa 

 II miejsce – Frauenthal Automotive Toruń S.A. z Torunia 

 III miejsce – Pilkington IGP sp. z o.o. z Bydgoszczy  

 Wyróżnienie – Duko sp. z o.o. 

 

Kategoria pracodawców zatrudniających powyżej 251 pracowników: 

 I miejsce – Gzella Poland sp. z o.o. sp. k. z Osia 

 II miejsce – RPC Superfos Poland sp. z o.o. z Lubienia Kujawskiego. 

 

Uhonorowani przedsiębiorcy systematycznie poprawiają też stan bhp i organizują warunki 

pracy gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pracowników. Pracodawcy 

rozumieją, że oprócz prestiżu, podejmowane działania są również opłacalne z ekonomicznego punktu 

widzenia. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy. Umożliwia to zwiększenie 

konkurencyjności na rynku, także dzięki temu, że konkurs "Pracodawca - organizator pracy 

bezpiecznej" cieszy się w całym kraju rosnącym zainteresowaniem pracodawców.  

Dwa podmioty uhonorowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostały 

laureatami konkursu na szczeblu ogólnopolskim, uzyskując statuetkę Mecum Tutissimus Ibis oraz wpis 
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do „Złotej listy przedsiębiorców”. Był to zakład P.P.H.U. JAGSTOL Jerzy Jagodziński z Ryńska 

występujący w kategorii do 50 zatrudnionych oraz Gzella Poland sp. z o.o. sp.k. z Osia. 

 

„Buduj Bezpiecznie” 

 

W sektorze budowlanym, który niezmiennie od wielu lat cechuje bardzo duża wypadkowość 

w procesie pracy, oprócz działań typowo kontrolno-nadzorczych, Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi 

również takie, które są skierowane na wspomaganie poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy 

poprzez stosowanie szeroko rozumianej prewencji. Jednym z narzędzi prewencyjnych w budownictwie 

jest konkurs „Buduj Bezpiecznie”. Głównym celem tego działania jest zwiększanie świadomości nie 

tylko pracodawcy i pracowników, ale wszystkich osób, które uczestniczą w kreowaniu ochrony pracy. 

Obecnie wielu pracodawców sektora budowlanego stosuje bardzo wysokie standardy, co przekłada się 

na mniejszą ilość wypadków i chorób zawodowych. Dotyczy to szczególnie dużych podmiotów, które 

z kolei swoje standardy wymuszają na podwykonawcach. W ten sposób pozytywne wzorce są 

przyjmowane przez coraz większą liczbę podmiotów. 

Ideą konkursu „Buduj Bezpiecznie” jest promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy 

w swojej działalności zapewniają bezpieczne miejsca pracy w trakcie realizacji obiektów budowlanych 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki szczegółowym dokumentom, opisom 

inwestycji, zdjęciom, które są wymagane regulaminem, a przede wszystkim audytom inspektorów 

pracy na zgłoszonych budowach, komisja konkursowa jest w stanie rzetelnie ocenić poziom 

realizowanej inwestycji. 

Do tegorocznej edycji konkursu swój akces zgłosiło 6 wykonawców robót budowlanych 

realizujących inwestycje na terenie województwa kujawsko–pomorskiego. Kapituła konkursu przyznała 

w 2016 r. dwa pierwsze miejsca, trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie: 

 

I miejsce –  EDF Toruń S.A. wraz z wyróżnionym głównym wykonawcą inwestycji, przedsiębiorstwem 

ERBUD S.A. za budowę Elektrociepłowni Gazowej zlokalizowanej przy  

ul. Ceramicznej 6 w Toruniu. 

 

I miejsce – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu za budowę Zakładu 

Produkcji Drewnianej Architektury Ogrodowej MrGarden wraz z infrastrukturą techniczną 

zlokalizowanego przy ul. Droga Graniczna 21 w Grudziądzu.  

 

III miejsce –  TOMBUD sp. z o.o. sp.k. Przedsiębiorstwo Budowlane za budowę budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Łódzkiej 49-53 w Toruniu.  

 

Wyróżnienie – SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Bydgoszczy za przebudowę 

ulicy Chodkiewicza w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Gdańskiej do alei Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego – etap II wraz z przebudową przejazdów przez torowisko 

tramwajowe na Rondzie Toruńskim. 

 

Konkurs na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy 

 

Do konkursu przystąpiło 6 społecznych inspektorów pracy. Wszyscy uczestnicy, którzy 

poprzez swoją działalność na terenie zakładu pracy w ramach pełnionych zadań aktywnie przyczynili 

się do zapewnienia poprawy stanu bhp oraz ochrony praw pracowniczych, otrzymali wyróżnienia 

Okręgowego Inspektora Pracy i nagrody rzeczowe. Do oceny aktywności efektów działań społecznych 

inspektorów przyjęto kryteria zawarte w regulaminie.  
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Laureaci konkursu Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 2016 

 

Laureatami konkursu zostali: 

 I miejsce - Janusz Pasternak – Mondi Świecie S.A. ze Świecia, 

 II miejsce – Piotr Zabrzeński – Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. z Bydgoszczy, 

 III miejsce – Marzena Nowakowska - Zespół Szkół Nr 27 z Bydgoszczy. 

 

Ponadto wyróżniono Annę Kuźmę, Beatę Wiarek oraz Jana Krajewskiego. 

 

„Poznaj swoje prawa w pracy” 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w dniu 25 lutego 2016 r. zorganizował III 

Regionalny Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”, który 

odbył się w siedzibie okręgu. W konkursie wzięło udział 25 uczniów szkół z województwa kujawsko–

pomorskiego oraz 14 opiekunów - nauczycieli, którzy przygotowywali swoich podopiecznych do 

konkursu. 

Uczniowie odpowiadali na 35 pytań konkursowych w formie testu. Uczestnicy wykazali się 

wiedzą na wysokim poziomie, co sprawiło, że konieczna była dogrywka w formie kolejnego testu 

pisemnego. Ostatecznie rozstrzygnęła ustna dogrywka, która wyłoniła pięciu laureatów.  

 

 
Finał regionalny konkursu Bydgoszcz 25 lutego 2016 r. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

195 | S t r o n a  

 

Zwycięzcami konkursu byli: 

 I miejsce – Weronika Kowalska z Zespołu Szkół w Mogilnie 

 II miejsce – Daria Czech z Zespołu Szkół w Mogilnie 

 III miejsce – Krzysztof Koseda z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 

 IV miejsce – Piotr Petla z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu 

 V miejsce – Marlena Mordyl z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy 

 

W dniu 19 kwietnia 2016 r. odbył się III finał ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa 

w pracy” w Warszawie. Uczniowie szkół z województwa kujawsko–pomorskiego, którzy reprezentowali 

OIP w Bydgoszczy, zajęli odpowiednio piąte i szóste miejsce: Krzysztof Koseda z Zespołu Szkół 

Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu zajął V miejsce, a Weronika 

Kowalska - uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mogilnie zajęła VI miejsce. Łączna 

punktacja pozwoliła im natomiast uplasować się na pierwszym miejscu w kraju. 

Celem konkursu jest promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz 

poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 
Laureaci ogólnopolskiego finału konkursu - Warszawa 19 kwietnia 2016 r. 

 

Konkurs dla pracowników młodocianych 

 

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy odbyła się XVI edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy 

o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od 

startu”. W konkursie zgłoszono 43 uczniów, z czego udział wzięło 37 uczniów kształcących się 

w zakładach rzemieślniczych w zawodach: cukiernik, fryzjer, fotograf, elektryk, elektromechanik 

pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń 

sanitarnych, kucharz, elektromechanik, stolarz, murarz-tynkarz. Celem konkursu jest popularyzowanie 

wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Uczestnicy konkursu rozwiązali test pisemny, na 

który składał się zestaw 40 pytań z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, 

psychologii, socjologii i ergonomii pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy, świadczeń 

powypadkowych oraz ochrony przeciwpożarowej. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe 

i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów konkursu. Ponadto zdobywcy 

dwóch pierwszych miejsc na etapie regionalnym reprezentowali Izbę Rzemieślniczą w konkursie 

ogólnopolskim organizowanym corocznie w miesiącu maju. 

 

Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu miejsc następującym osobom: 

 I miejsce - Patrycja Zientkowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka 

w Lubaszczu 

 II miejsce - Magdalena Łaniecka - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Grudziądzu 

 III miejsce - Natalia Trzeciak - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosła w Inowrocławiu 
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 IV miejsce - Krzysztof Pyra - Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie 

 V miejsce - Agnieszka Swakowska - Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie 

 VI miejsce - Paulina Pawłowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka 

w Lubaszczu. 

 

 
Laureaci konkursu - Bydgoszcz 2016 r. 

 

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 

Od 2001 r. Okręgowy Inspektorat Pracy współorganizuje wraz z Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Grudziądzu „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawie Pracy, Przepisach i Zasadach 

BHP”. W XVI edycji konkursu uczestniczyło 18 najlepszych uczniów z 9 szkół z Grudziądza, Brodnicy, 

Wąbrzeźna, Łasina i Świecia. Łącznie udział wzięło 350 uczniów. Uczestnicy odpowiadali na 40 pytań 

m.in. z zakresu systemu ochrony pracy w Polsce, w tym przepisów i zasad bhp, podstawowych 

obowiązków pracodawcy i pracownika, czasu pracy czy ochrony pracy młodocianych.  

 

Najlepszymi okazali się uczniowie: 

 Piotr Petla z Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych w Grudziądzu - I miejsce 

 Natalia Jeromińska z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Grudziądzu - II miejsce 

 Marta Szóstakowska z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy - III miejsce 

 

 
Laureaci konkursu – Grudziądz 2016 r. 

 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

 

W dniach 2 - 3 lipca 2016 r. w Minikowie odbyły się Międzynarodowe Targi Rolno – 

Przemysłowe AGRO-TECH 2016, podczas których ogłoszono wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na etapie wojewódzkim. Laureatami tegorocznej edycji 

konkursu w województwie kujawsko-pomorskim zostali: 
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 I miejsce - Państwo Alicja i Krzysztof Spychalscy z Pikutkowa (gm. Brześć Kujawski), 

 II miejsce - Państwo Justyna i Adam Korga z Murczyna (gm. Żnin), 

 III miejsce - Państwo Maria i Stanisław Sokół z Grubna (gm. Stolno). 

 

Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w konkursie ufundował Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Bydgoszczy, którą przedstawiciel kierownictwa Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. 

Ponadto OIP zorganizował stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły uzyskać porady prawne, 

otrzymać broszury i informatory związane z prawem pracy oraz publikacje na temat bezpiecznej pracy 

w gospodarstwie rolnym. Przedstawiciele OIP przygotowali też dla zwiedzających konkurs wiedzy pn. 

„Rutyna na wsi rani i zabija”. Jego celem było popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy 

w gospodarstwie rolnym. Cztery osoby, które najlepiej rozwiązały test, otrzymały nagrody rzeczowe 

w postaci zestawów narzędziowych. 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to prestiżowy konkurs organizowany przez Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy. 

W trzynastu dotychczasowych edycjach, których rangę co roku podkreśla honorowy patronat 

Prezydenta RP, udział wzięło ponad 16 000 gospodarstw indywidualnych. 

 

 
Zwycięzcy BGR 2016 wraz Małgorzatą Porażyńską - Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy  

oraz Dyrektorem Departamentu Promocji i Prewencji GIP – Zbigniewem Kowalczykiem 

 

Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w kraju w 2016 r. Centralna Komisja Konkursowa 

uznała gospodarstwo Państwa Alicji i Krzysztofa Spychalskich z Pikutkowa (gmina Brześć Kujawski, 

woj. kujawsko-pomorskie). Dnia 23 września 2016 r., podczas targów AGRO SHOW 2016, zwycięzcy 

otrzymali nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy Zetor Major. List gratulacyjny na ręce Państwa 

Spychalskich złożyła również Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Małgorzata Porażyńska. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs przebiegał w trzech etapach: wojewódzkim, 

regionalnym i centralnym. W kategorii gospodarstw indywidualnych udział wzięło 970 podmiotów 

z całego kraju. Większość z nich (77%) to gospodarstwa o powierzchni do 50 ha fizycznych. 

 

INNE KONKURSY ROLNICZE 

 

XXVI Olimpiada Wiedzy Rolniczej 

 

W dniu 30 listopada 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego - Oddział w Przysieku odbył się 

finał wojewódzki XXVI Olimpiady Wiedzy Rolniczej, w którym wzięło udział 19 rolników, laureatów 

konkursów na szczeblu powiatowym. Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała nagrody dla laureata - 

Pana Patryka Boćka oraz dla Pana Kazimierza Gadomskiego, który zajął II miejsce.  
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Laureci XXVI Olimpiady Rolniczej Patryk Bociek i Kazimierz Gadomski, którym ufundowano nagrody  

wręczone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy 

 

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” 

 

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasiła, za 

pośrednictwem dyrektorów, uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w VI 

Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”. 

Celem konkursu było promowanie pozytywnych i bezpiecznych zachowań związanych z pracą 

i zabawą na wsi. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu - w dowolniej technice - pracy 

plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci w okresie letnim 

w gospodarstwach rolnych. Konkurs odbywał się w dwóch etapach – wojewódzkim i centralnym. 

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: I grupa: 

klasy 0 – III oraz II grupa: klasy IV-VI.  

Posiedzenie Komisji i rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego odbyło się 5 maja 2016 r. 

w Oddziale Regionalnym KRUS w Bydgoszczy. Ustalono, że wśród 570 uczniów ze 137 szkół 

podstawowych laureatami zostali:  

 

w I grupie wiekowej: 

 I miejsce – Julia Sowińska kl. II, Szkoła Podstawowa z Gniewkowa 

 II miejsce – Maria Słomińska kl. II, Szkoła Podstawowa z Brodnicy 

 III miejsce – Dominik Ciążyński kl. II, Szkoła Podstawowa z Sicienka 

 

w II grupie wiekowej: 

 I miejsce – Aleksandra Podlewska kl. V, Szkoła Podstawowa z Brześcia Kujawskiego 

 II miejsce – Wiktoria Rakowska kl. VI, Szkoła Podstawowa z Lubania 

 III miejsce – Tatiana Foks kl. VI, Szkoła Podstawowa z Tłuchowa 

 

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie na rok 2016 

 

Organizatorami konkursu byli: KRUS w Bydgoszczy, OIP w Bydgoszczy, Kujawsko–Pomorska 

Izba Rolnicza w Przysieku oraz Kujawsko–Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Głównymi celami konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajmości 

zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 

z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych 

młodych rolników, rozwijanie zainteresowań wśród uczniów. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 

III-IV techników i liceów zawodowych, a także ostatnich klas szkoły zawodowej z terenu województwa 
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kujawsko–pomorskiego kształcących się w zawodach rolniczych. Finał konkursu odbył się  

8 grudnia 2016 r.  

W eliminacjach pisemnych wzięło udział 42 uczniów. Największą ilość punktów otrzymało  

5 z nich. Finaliści przystąpili do części praktycznej, a następnie odpowiadali na 2 pytania problemowe.  

 

Komisja przyznała następujące miejsca uczestnikom: 

 I miejsce – Piotr Jagodziński z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincenta Witosa 

w Samostrzelu 

 II miejsce – Marek Talar z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie 

 III miejsce – Jan Osmoła z Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu Dobrzyniu 

 IV miejsce – Jakub Nakonowski z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu  

 V miejsce – Paweł Pawlos – z Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego 

w Grudziądzu 

 

Konkursy wiedzy podczas targów i imprez targowych m.in.: pn. „Dobrze traktujesz, mniej 

ryzykujesz”, „Rutyna na wsi rani i zabija”, „Bezpiecznie pomagam w gospodarstwie rolnym”, 

„Bezpieczna zagroda” 

 

Konkursy, których celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy 

w rolnictwie, kształcenie prawidłowych nawyków i postaw podczas pracy rolniczej, organizowane są 

podczas większości branżowych imprez masowych, w których uczestniczy Państwowa Inspekcja 

Pracy. W konkursach przeprowadzonych w 2016 r. wzięli udział rolnicy i ich domownicy odwiedzający 

stoisko informacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Bydgoszczy. 

 

10. Inne działania prewencyjno-promocyjne 
 

Informacje ogólne 

 

Oprócz działań typowo kontrolno-nadzorczych oraz prewencyjnych, skierowanych do 

określonych grup podmiotów obecnych na rynku pracy, istnieją również takie, które są skierowane do 

szerszego grona odbiorców – pracowników, cudzoziemców, osób poszukujących pracy i wielu innych. 

Ich celem pozostaje jednak niezmiennie wspomaganie poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy 

poprzez stosowanie szeroko rozumianej prewencji.  

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji tematu 

organizowali konferencje, seminaria i szkolenia oraz uczestniczyli w imprezach targowych. Obsługując 

stoiska konsultacyjno–informacyjne udzielali eksperckich porad. 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. Należy wspomnieć, iż 

w 2016 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy szczególnie często 

współpracowali ze środkami masowego przekazu, udzielając wywiadów, uczestnicząc 

w specjalistycznych audycjach oraz publikując teksty do czasopism. 

Zainicjowane zostały też działania własne, jak ciesząca się dużym zainteresowaniem 

IV konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. Celem tego przedsięwzięcia było 

umożliwienie wymiany doświadczeń między partnerami instytucjonalnymi i pracodawcami oraz 

promowanie dobrych praktyk przy zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych.  

 

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych 

 

Dnia 4 lutego 2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się 

spotkanie kierownictwa OIP z przedstawicielami największych organizacji związkowych w regionie 
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kujawsko-pomorskim, podczas którego podsumowano działalność Państwowej Inspekcji Pracy 

w minionym roku. 

Prowadząca spotkanie Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy zaprezentowała 

zgromadzonym efekty kontroli, które przyczyniły się do poprawy praworządności w stosunkach pracy. 

Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko nadużywania umów cywilnoprawnych w stosunkach pracy 

i efekty kontroli związane z przekształceniem tych umów w umowy o pracę w warunkach istnienia cech 

charakterystycznych dla stosunku pracy. Zgromadzonym przedstawiono również ubiegłoroczne 

statystyki dotyczące wypadków przy pracy oraz programy, kampanie i konkursy Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

 

 
Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych 

 

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 28 kwietnia 2016 r. uczestniczyli 

w uroczystości upamiętnienia ofiar wypadków przy pracy. Udział wzięli przedstawiciele związków 

zawodowych. Wieńce i znicze złożyła delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby 

BHP. Hołd oddała także grupa uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza 

w Bydgoszczy wraz z nauczycielami. 

Przy okazji wydarzenia udzielono wywiadu w TVP3 i radiu PIK, którego tematem były 

przyczyny i skutki wypadków przy pracy oraz ich częstotliwość. 

 

 
Uroczystości z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

 

Wywiady i inna działalność medialna 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy promował prowadzoną działalności promocyjno–prewencyjną 

w 2016 r. poprzez udzielanie wywiadów i sporządzanie informacji dla lokalnych mediów. 

Przedstawiano m.in. działania podjęte w związku ze zgłoszonymi do OIP wypadkami przy pracy. I tak, 

w dniu 22 sierpnia 2016 r. zgłoszono trzy wypadki śmiertelne i jeden ciężki. W związku z powyższym 
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przygotowano i przekazano mediom analizę wypadkowości w procesie pracy. Materiały 

zaprezentowano w TVP Bydgoszcz, radiu PIK i Expressie Bydgoskim.  

Przygotowano dwa artykuły zamieszczone w tygodniku lokalnym Pałuki w Żninie, które dotyczyły 

problematyki zawierania umów o pracę. Udzielono porad prawnych i pełniono dyżur telefoniczny 

w "Gazecie Pomorskiej". Czytelnicy, którzy zostali poinformowani na łamach czasopisma o terminie 

dyżuru, mogli dzwonić i zadawać pytania w sprawach związanych z umowami o pracę na czas 

określony i umowami cywilnoprawnymi. Działania promocyjno–prewencyjno w 2016 r. przedstawiono 

również na łamach Pulsu Rzemiosła - magazynu Kujawsko–Pomorskiej Izby Rzemiosła 

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 

 

Szkolenia 

 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego przeprowadzono 

wspólne szkolenie dla pracodawców - przewoźników. Inspektor pracy przedstawił zmiany w prawie 

pracy, które weszły w życie w 2016 r. oraz te, wchodzące od 1 stycznia 2017 r.  

Dnia 8 lipca 2016 r. w Szubinie odbyło się szkolenie prewencyjne dla osób kierujących 

pracownikami w firmach komunalnych powiatów żnińskiego i nakielskiego. Tematyka spotkania 

dotyczyła odpowiedzialności porządkowej, wykroczeniowej i karnej za organizowanie prac w wykopach 

w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bhp. W szkoleniu prowadzonym przez inspektora pracy 

z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, uczestniczyło łącznie 15 słuchaczy. Byli to 

pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści z firm zajmujących się utrzymaniem wodociągów 

i kanalizacji w Szubinie, Żninie i Barcinie. 

 

 
Szkolenie w Szubinie 

 

IV Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” 

 

Dnia 20 września 2016 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się 

IV Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”, organizowana przez Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Bydgoszczy przy udziale Wyższej Szkoły Gospodarki, Stowarzyszenia Bez Ograniczeń 

w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: 

„Mówię, słyszę i widzę”. 

Program przedsięwzięcia, w którym udział wzięło ponad 80 osób, obejmował 10 prelekcji 

zaprezentowanych przez osoby niepełnosprawne, przedstawicieli instytucji i pracodawców. Patronat 

honorowy nad konferencją objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz 

wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.  

Główną ideą konferencji było promowanie dobrych praktyk w zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, zwiększanie świadomości społecznej wśród pracodawców, a przede wszystkim  

- przełamywanie barier w podejściu osób zdrowych do niepełnosprawnych. Jak podkreśliła podczas 

powitania gości Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, zgodnie ze Światowym Raportem 

o Niepełnosprawności opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia oraz Grupę Banku 
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Światowego największym problemem osób niepełnosprawnych nie jest bowiem ich stan zdrowia, lecz 

sposób traktowania przez społeczeństwo. 

Fakt ten potwierdzili prelegenci, którzy w trakcie pierwszego panelu konferencji opowiadali 

o swojej niepełnosprawności oraz codziennych zmaganiach nie tyle z barierami architektonicznymi, ile 

społecznymi, w tym związanymi z aktywizacją zawodową. Doświadczenia, którymi podzielili się 

z uczestnikami konferencji, pokazują, jak ważne jest promowanie aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych – niezwykle wytrwałych w pokonywaniu wszelkich przeszkód i dążeniu do 

normalnego życia.  

W drugim panelu konferencji głos zabrali eksperci, którzy zaprezentowali merytoryczne 

i finansowe wsparcie pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wśród prelegentów 

znaleźli się m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy i Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Dodatkowe informacje na temat zatrudniania osób 

niepełnosprawnych można było uzyskać również przy stoiskach konsultacyjno–informacyjnych.  

 

 

 

 
IV Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” 
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IV Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” pokazała, jak ważne są inicjatywy na 

rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Prelegenci, którzy opowiadali o swoich 

zmaganiach ze znalezieniem zatrudnienia i o walce ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności, 

z całą stanowczością stwierdzali, że praca jest dla nich najlepszą formą terapii, czy wręcz rehabilitacji. 

To właśnie dzięki pracy, którą wykonują z pełnym oddaniem i starannością, czują się ludźmi 

wartościowymi oraz potrzebnymi w społeczeństwie. 

Moderatorami konferencji była Prezes Stowarzyszenia Bez Ograniczeń i nadinspektor pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

 

 XXVIII Konferencja naukowa „Ochrona Zdrowia Pracujących” 

 

Ochrona zdrowia pracujących to główny temat konferencji zorganizowanej 13 kwietnia 2016 r. 

przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną 

w Bydgoszczy.  

Konferencję prowadziła Ewa Kaczanowska-Burker – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 

medycyny pracy. Zebranym przedstawiona została problematyka epidemiologii chorób zawodowych 

w województwie kujawsko–pomorskim. Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–

Epidemiologicznej w Bydgoszczy wskazała, iż wiodące miejsce wśród chorób zawodowych zajmują 

schorzenia pochodzenia zakaźnego, w tym borelioza. Trudności w rozpoznawaniu i orzekaniu właśnie 

tej choroby były tematem wystąpienia Teresy Łoś-Spychalskiej, reprezentującej WOMP w Bydgoszczy. 

Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja inspektora pracy, który wskazał główne zagrożenia 

wypadkowe występujące przy obsłudze maszyn do obróbki drewna. 

Słuchaczami wydarzenia byli pracownicy, głównie lekarze Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 

Pracy, jego oddziałów i placówek zależnych. W sumie w konferencji uczestniczyło około 40 osób.  

 

 
Konferencja naukowa „Ochrona Zdrowia Pracujących” 

 

Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy w 2016 r. 

 

Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 22 listopada 2016 

r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W uroczystość udział wzięli: Senator RP Andrzej Kobiak, reprezentant Posła na sejm RP 

Łukasza Schreibera - Paweł Bokiej, przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia 

– Jerzy Wlazło, reprezentant Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy Zbigniewa Janowskiego  

– Zbigniew Figurski, Leszek Walczak – Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ 

„Solidarność”, Halina Peplińska - wiceprzewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków 

Zawodowych, członkowie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród gości byli również 

przedstawiciele władz samorządowych, partnerzy społeczni oraz instytucjonalni, osoby zaangażowane 

w pracę organów doradczych, działających przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy, w tym 

Sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” 
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z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele izb i stowarzyszeń, pracodawcy, społeczni 

inspektorzy pracy, pracownicy dozoru oraz przedstawiciele służb bhp i inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.  

Dziękując pracodawcom, którzy uczestniczyli w konkursach i programach prewencyjnych 

Okręgowy Inspektor Pracy wyraziła nadzieję, iż będą oni podejmować dalsze działania na rzecz 

zapewnienia poszanowania prawa pracy oraz ograniczania zagrożeń zawodowych i wypadkowych 

w środowisku pracy. 

Przedstawiciel Ministra Romana Giedrojcia, Głównego Inspektora Pracy, odczytał list 

skierowany do Okręgowego Inspektora Pracy oraz przybyłych gości. W wystąpieniu podkreślona 

została zasadność treści przekazywanych w trakcie realizacji działań prewencyjnych, jako tych, które 

ułatwiają pracodawcom i pracownikom zrozumienie regulacji prawnych, które dotyczą ich 

bezpośrednio. Minister wskazał ponadto, iż podejmowanie działań prewencyjnych stanowi dla 

pracodawców duże wyzwanie w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, będąc jednocześnie jednym 

z podstawowych elementów składających się sukces podmiotu gospodarczego. 

Główny Inspektor Pracy podziękował wszystkim partnerom Państwowej Inspekcji Pracy 

z województwa kujawsko-pomorskiego, angażujących się w działalność na rzecz poprawy warunków 

pracy. 

List Zbigniewa Janowskiego - zastępcy przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie 

RP, Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, odczytał Zbigniew Figurski, zastępca 

przewodniczącego Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Zawodowego „Budowlani”. 

Zbigniew Janowski wskazał na konieczność zmiany mentalnej uczestników rynku pracy oraz 

postrzegania instytucji Państwowej Inspekcji Pracy i służby bhp jako jedynych komponentów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w procesie pracy. Wyraził konieczność włączania partnerów 

celem motywowania jak największej ilości pracodawców i pracowników w kreowanie bezpiecznych 

warunków pracy. W liście poruszona została również kwestia wieloletniej, owocnej współpracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.  

 

 

 
Gala podsumowująca konkursy i programy prewencyjne prowadzone przez  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2016 r. 
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Jako pierwsi uhonorowani zostali społeczni inspektorzy pracy, szczególnie wyróżniający się 

swoją postawą związaną z pełnioną funkcją w zakładzie pracy. 

Drugim z rozstrzygniętych działań prewencyjnych był konkurs „Buduj Bezpiecznie”, do którego 

zgłoszone zostają inwestycje realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Działanie to 

pozwala wskazać, wśród których wykonawców panuje najwyższa kultura bezpieczeństwa podczas 

prowadzenia prac budowlanych. O bardzo wysokim i wyrównanym poziomie inwestycji świadczy fakt, 

iż kapituła konkursowa przyznała dwa pierwsze miejsca, trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie. 

W następnej kolejności uhonorowani zostali pracodawcy, którzy kładą szczególny nacisk 

na poprawę warunków pracy w swoich zakładach, a mając świadomość podejmowanych przez siebie 

działań zgłosili się do konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”. Szczegóły 

opisywanych konkursów zawarto w rozdziale VII 9. 

Podsumowaniem Gali było uhonorowanie pracodawców, którzy uczestniczyli w programach 

prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy i pozytywnie przeszli przez wszystkie etapy przewidziane 

w toku działania prewencyjnego. Przyznano 36 dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy uczestnikom 

programu „Zdobądź Dyplom PIP”, 22 podmioty uhonorowano zaświadczeniem za ukończenie 

programu „Prewencja Wypadkowa – Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy”. 10 pracodawców 

zdecydowało się przeprowadzić wśród swoich pracowników badanie stresogenności środowiska pracy, 

będąc beneficjentami programu „Przeciwdziałanie Negatywnym Skutkom Stresu w Miejscu Pracy”, za 

co również zostali wyróżnieni zaświadczeniami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 
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VIII. 

DZIAŁALNOSĆ 

KONTROLNA I PREWENCYJNA 

– ZADANIA WŁASNE 
 
  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy |  2016

 

207 | S t r o n a  

 

1. Poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy,  
w tym bhp, w podmiotach wykonujących pracę na rzecz 
dystrybutorów i producentów energii elektycznej 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy opracował i wdrożył w 2016 r. własny program 

prewencyjny dla pracodawców i przedsiębiorców wykonujących usługi wycinania gałęzi, drzew 

i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi. Program wprowadzono w związku ze 

zgłoszeniem w latach 2014 - 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 10 wypadków 

przy pracy związanych z porażeniem prądem elektrycznym, które miały miejsce na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego i nastąpiły w podobnych okolicznościach. 3 z 5 wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym były związane z porażeniem prądem elektrycznym podczas pielęgnacji terenów 

sąsiadujących z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

 

Realizacja programu 

 

Program prewencyjny został opracowany i wdrożony w oparciu o spostrzeżenia dotyczące 

zaistniałych trzech wypadków śmiertelnych: 

 17 lipca 2014 r. na terenie kompleksu leśnego w okolicach miejscowości Mąkowarsko 

śmiertelnemu wypadkowi uległa osoba wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy 

zlecenia na rzecz zakładu usług leśnych. Wypadek zdarzył się podczas przycinania gałęzi przy 

użyciu piły spalinowej w pobliżu linii 15 kV, gdzie doszło do kontaktu maszyny z linią 

energetyczną. W następstwie zdarzenia doszło do śmiertelnego porażenia poszkodowanego. 

 

 20 lipca 2015 r. na terenie leśnym, w okolicach miejscowości Wąwelno, śmiertelnemu 

wypadkowi uległ zleceniobiorca wykonujący prace na rzecz zakładu usług leśnych z gminy 

Wałcz. Poszkodowany wycinał gałęzie zarastające linie elektroenergetyczne 15 kV przy użyciu 

metalowego noża zamocowanego na aluminiowym wysięgniku teleskopowym o długości 13 m. 

Stojąc na ziemi dotknął metalowym narzędziem na wysięgniku linii elektroenergetycznej 

znajdującej się pod napięciem i został śmiertelnie porażony prądem. 

 

 29 lipca 2015 r. w okolicy miejscowości Małomin pracownik zakładu budowlanego z Rypina, 

wykonując prace na wysokości z użyciem drabiny, wycinał przy użyciu ręcznej piły 

posadowionej na aluminiowym wysięgniku, gałęzie drzew znajdujące się w pobliżu linii 

elektroenergetycznej średniego napięcia (15 kV). W wyniku kontaktu metalowego narzędzia 

z linią elektroenergetyczną znajdującą się pod napięciem, poszkodowany został śmiertelnie 

porażony prądem.  

 

Pracodawcy i osoby kierujące pracą osób poszkodowanych dopuściły je do wykonywania prac 

w strefie niebezpiecznej linii 15 kV z naruszeniem przepisów i zasad bhp dotyczących organizacji 

pracy oraz obowiązujących instrukcji producentów i dystrybutorów energii elektrycznej. Wszystkie 

wypadki śmiertelne miały wspólną przyczynę - nie zapewniono wyłączenia linii spod napięcia oraz jej 

uziemienia i dopuszczono poszkodowanych do pracy, która wymagała zbliżania metalowych narzędzi 

do linii.  

Kontrole w tych zakładach wykazały, że wykonawcy deklarowali operatorom sieci 

w „Warunkach Zamówienia” bardzo krótkie okresy na dokonanie wycinki gałęzi, wymagające 

wyłączenia linii spod napięcia przez operatora sieci. Przykładowo, w jednej z umów strony zawarły 

postanowienie, że uporządkowanie terenu w obrębie linii SN będzie wykonane przez przyjmującego 

zamówienie w czasie 8 godzin na wyłączenie linii. Na uwagę zasługuje fakt, że linia biegła nad lasami 

i miała długość 17 km, więc czas 8 godzin na wykonanie wycinki gałęzi przy wyłączonej linii spod 

napięcia, był faktycznie czasem nierealnym do bezpiecznego wykonania pracy.  
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Szkolenia 

 

Program prewencyjny ograniczał się nie tylko do szkolenia pracodawców i osób kierujących 

pracownikami. Podmioty objęto również programem prewencyjnym „Zdobądź dyplom PIP”. 

W zakładach, które przystąpiły do programu przeprowadzono kontrole audytowe w celu sprawdzenia, 

czy spełniają założenia programu prewencyjnego. 

Na szkolenia przeprowadzone w dniach 22 i 23 czerwca 2016 r. zaproszono 22 podmioty wykonujące 

cyklicznie usługi na rzecz operatorów sieci. 11 podmiotów zaproszono do siedziby OIP w Bydgoszczy 

i 11 podmiotów do Oddziału OIP w Toruniu. Ostatecznie w siedzibie OIP w Bydgoszczy w szkoleniu 

wzięło udział 12 osób reprezentujących 8 podmiotów, natomiast w Oddziale w Toruniu w szkoleniu 

uczestniczyły 3 podmioty. 

W trakcie szkoleń 11 pracodawców lub ich przedstawicieli zadeklarowało przystąpienie do 

programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”, lecz ostatecznie (po rezygnacji 4 pracodawców 

w udziału w programie), audyty kontrolne przeprowadzono w 7 zakładach. W programie uczestniczyły 

również podmioty, w których w 2015 r. zaistniały wypadki śmiertelne porażenia prądem o napięciu 

15 kV.  

 

Szkolenie teoretyczne dla 11 pracodawców i późniejsze kontrole w 7 zakładach, które przystąpiły do 

programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP” dotyczyły: 

 organizacji bezpiecznej pracy i stanowisk pracy pod liniami elektroenergetycznymi dla pilarzy 

wykonujących prace wycinki drzew oraz podkaszania gałęzi wzdłuż pasa technologicznego linii 

elektroenergetycznych o napięciu 15 kV i 0,4 kV, 

 sprawdzenia posiadanych kwalifikacji elektroenergetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru 

przez osoby kierujące pracą pilarzy przy pracach pod liniami elektroenergetycznymi, 

 sprawdzenia prawidłowości dopuszczania do prac szczególnie niebezpiecznych pilarzy pod 

liniami elektroenergetycznymi na podstawie udzielonych przez operatorów sieci poleceń na 

prace,  

 prawidłowości dokonanych wpisów w poleceniach na pracę, w tym określania osób 

odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy, zakresu prac do wykonania i strefy 

pracy oraz określonych warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia 

bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, 

 przestrzegania prawa pracy oraz legalności zatrudnienia, 

 odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 160 i art. 220 k.k.  

 

Na szkoleniach teoretycznych zorganizowanych w OIP Bydgoszcz i w Oddziale OIP w Toruniu 

omówiono okoliczności i przyczyny zaistniałych w latach 2014 i 2015 wypadków śmiertelnych 

porażenia prądem o napięciu 15 kV, w wyniku dotyku bezpośredniego linii elektroenergetycznej 

podczas wycinania gałęzi drzew rosnących w pobliżu tych linii. Uczestnicy szkolenia utrzymywali, że 

jako podwykonawcy operatorów sieci wykonujący cyklicznie prace pod liniami elektroenergetycznymi, 

nie mają możliwości uzyskania upoważnień do prac pod napięciem tj. w technologii PPN, chociaż wielu 

pracodawców posiada wykwalifikowane kadry, wymagany park maszynowy, specjalistyczny sprzęt 

i środki ochronne, więc mogliby wykonywać prace w tej technologii, gdyby zostali do tych prac 

upoważnieni przez operatorów sieci. Zarzucali operatorom sieci, że stawiane im wymagania z zakresu 

uzgodnień, jakie muszą zawierać z właścicielami terenów, nad którymi przebiegają linie 

elektroenergetyczne, są wymuszane kosztem czasu na wykonanie pracy. Powtarzały się zarzuty 

kierowania przez operatorów sieci - przy wyłanianiu w przetargach zakładów - tylko przesłankami 

ekonomicznymi, takimi jak cena i czas konieczny na wyłączenia linii spod napięcia. Brakowało również 

prawidłowej weryfikacji podmiotów pod względem spełniania wymagań w zakresie posiadanego przez 

nich specjalistycznego sprzętu i narzędzi, w tym narzędzi izolowanych, sprzętu ochronnego itd.  

Uczestnicy szkolenia twierdzili, że przetargi wygrywały tylko te zakłady, które zadeklarowały 

wykonanie usługi w najkrótszym czasie koniecznym na wyłączenie linii spod napięcia, chociaż nie 

spełniały wymagań, ponieważ nie posiadały wymaganego sprzętu ochronnego, izolowanych narzędzi 
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pracy, co doprowadziło w 2015 r. - w zakładach, które wygrały przetargi - do wypadków śmiertelnych 

porażenia prądem o napięciu 15 kV dwóch pilarzy.  

 

Ocena realizacji celów prewencyjnych 

 

Inspektorzy pracy kontrolując 10 pracodawców, którzy przystąpili do programu prewencyjnego 

„Zdobądź Dyplom PIP” sprawdzali przestrzeganie prawa pracy, przygotowanie do pracy, w tym 

przygotowanie do pracy pod liniami elektroenergetycznymi w zakresie wymaganego i posiadanego 

sprzętu ochronnego tj. sprzętu izolującego, sprzętu zabezpieczającego przed działaniem łuku 

elektrycznego i obrażeniami mechanicznymi, oraz sprzętu pomocniczego i środków ochrony osobistej 

dla pracowników. Kontrolą objęto również posiadanie kwalifikacji przez osoby upoważnione 

i uprawnione w tych zakładach w zakresie eksploatacji i dozoru podczas prac przy urządzeniach 

elektroenergetycznych. W trakcie szkolenia udzielano również porad z zakresu prawa pracy i prawa 

karnego, przedstawiono uczestnikom szkolenia skutki prawne postanowień w zawieranych umowach. 

 

Podsumowanie 

 

Uczestnicy szkoleń utrzymywali, że jako podwykonawcy operatorów sieci wykonujący 

cyklicznie prace pod liniami elektroenergetycznymi nie mają możliwości uzyskania uprawnień do prac 

pod napięciem tj. w technologii PPN, chociaż wielu pracodawców posiada wykwalifikowane kadry, 

wymagany park maszynowy, specjalistyczny sprzęt i środki ochronne, więc mogliby wykonywać prace 

w tej technologii, gdyby zostali do tych prac upoważnieni przez operatorów sieci. Zarzucano 

operatorom sieci, że zamiast zlecania doraźnego podkaszania gałęzi drzew, wycinania drzew 

i krzewów rosnących pod liniami elektroenergetycznymi, należałoby zlecić podmiotom stały, całoroczny 

nadzór nad bieżącym utrzymywaniem pasów technologicznych linii elektroenergetycznych. Takie 

działanie uniemożliwiłoby niekontrolowany przyrost gałęzi i drzew zagrażający pracy sieci 

elektroenergetycznych, a podwykonawcom ułatwiłoby rozplanowanie prac przy wycinkach drzew 

i gałęzi, bez konieczności wyłączenia i uziemienia linii podczas prac, ponieważ prace mogłyby być 

wykonywane poza strefą niebezpieczną. Pracodawcy jednogłośnie utrzymywali, że „Warunki 

Zamówienia” sporządzane przez operatorów są dla nich bardzo niekorzystne, podpisują umowy pod 

presją, aby wygrać przetarg, deklarują najkrótszy czas wykonywania prac wymagający wyłączenia linii 

i jej uziemienia przez elektromonterów sieciowych, którzy są uprawnieni do przygotowania miejsca 

pracy dla pilarzy. W chwili obecnej żadnen z ww. zakładów podwykonawczych nie posiada uprawnień 

do prac w technologii PPN (praca pod napięciem). 

 

Wnioski 

 

Realizując program prewencyjny rozpoznano dodatkowe źródła zagrożeń przy wykonywaniu 

podkaszania gałęzi drzew w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 15 kV. Związane one 

były z wyłanianiem w przetargach podmiotów, które podpisują umowy pod presją, deklarując 

najkrótszy, najczęściej nierealny czas, potrzebny do wykonania prac wymagających wyłączenia linii 

i jej uziemienia przez elektromonterów sieciowych. Ustalono również, że podwykonawcy wygrywający 

przetargi nie posiadali do prac pod liniami elektroenergetycznymi izolowanych narzędzi i wymaganego 

sprzętu, a mimo to dopuszczono ich do prac pod liniami. Zarówno operatorzy sieci zlecający 

wykonywanie podkaszania gałęzi drzew w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych 15 kV, 

jak i podmioty realizujące te prace, powinni w uzgodnieniach priorytetowo uwzględniać przede 

wszystkim bezpieczeństwo osób realizujących ww. zadania. Potrzebne jest wypracowanie przez nich 

wspólnego sposobu unikania wykonywania pracy w strefie niebezpiecznej, choćby zlecanie 

całorocznego nadzoru nad bieżącym utrzymywaniem pasów technologicznych linii 

elektroenergetycznych, co uniemożliwiłoby niekontrolowany przyrost gałęzi i drzew. W trakcie 

szkolenia, jak i dalszego etapu prowadzonego programu prewencyjnego ujawniono, że wykonawcy 

prac nie posiadają wystarczającej świadomości dotyczącej zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz 

dostatecznego poczucia spoczywającej na nich odpowiedzialności karnej związanej z organizacją 

prac. Należy podkreślić, iż nadal sprawy związane z bezpieczeństwem nie są traktowane priorytetowo. 
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Przejawiło się to m.in. w uczestnictwie podmiotów w prowadzonym programie, do którego zaproszono 

22 pracodawców, z których tylko 11 do niego przystąpiło, a zaledwie 5 ukończyło.  

Bardzo ważne jest ciągłe prowadzenie działań prewencyjno-promocyjnych mających na celu 

podnoszenie świadomości związanej z zapewnieniem przez organizatorów prac bezpiecznej ich 

realizacji, podczas wykonywania podkaszania gałęzi drzew w pasie technologicznym linii 

elektroenergetycznych 15 kV. 

 

2. Kujawsko–Pomorska Akademia Społecznego Inspektora 
Pracy 
 

Informacje ogólne  

 

Kujawsko–Pomorska Akademia Społecznego Inspektora Pracy została powołana przez 

Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy w 2014 r. Jej celem jest przede wszystkim podnoszenie 

kwalifikacji społecznych inspektorów pracy, a także wymiana doświadczeń między PIP a SIP. 

W 2016 r. przeprowadzono 14 szkoleń, w których wzięły udział 453 osoby, w tym 308 

społecznych inspektorów pracy oraz 144 przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych.  

 

Działania w ramach Kujawsko–Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy 

 

Szkolenia przeprowadzone w 2016 r. ukierunkowane były w szczególności na zmiany 

w prawie pracy. Warsztatowa forma zajęć stwarzała także społecznym inspektorom pracy możliwość 

praktycznego przeprowadzenia postępowania powypadkowego oraz oceny ryzyka zawodowego.  

Dnia 31 marca i 6 kwietnia 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy odbyły 

się szkolenia doskonalące dla społecznych inspektorów pracy - osób biorących bezpośredni udział 

w propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród pracowników na stanowisku pracy i kształtowaniu 

dobrych praktyk w swoich przedsiębiorstwach.  

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy 

w Bydgoszczy, a 19 pażdziernika 2016 r. szkolenie dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Bydgoszczy. Szkolenia odbyły się w dwóch częściach, które kończyły się dyskusją i pytaniami ze 

strony uczestników.  

W dniu 15 -16 listopada 2016 r. odbyły się kolejne szkolenia zorganizowane dla społecznych 

inspektorów pracy - 47 członków Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników w Bydgoszczy.  

W dniach 13 i 20 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostały szkolenia dla społecznych 

inspektorów pracy, które odbyły się w siedzibie Zakładów Tłuszczowych S.A. w Kruszwicy oraz 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

 

  
Szkolenia społecznych inspektorów pracy 
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Duże zainteresowanie szkoleniami w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego 

Inspektora Pracy świadczy nie tylko o potrzebie podnoszenia kompetencji. Jest ono również wyrazem 

rzetelności i zaangażowania społecznych inspektorów pracy w sprawy pracowników. 

 

Podczas spotkań przekazywano uczestnikom publikacje Państwowej Inspekcji Pracy:  

 Zgodnie z prawem i bezpiecznie – 300 szt.  

 Poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy - 300 szt.,  

 Prawo pracy. Informator - 100 szt.,  

 Czas pracy - 100 szt. 

 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy rokrocznie organizowany jest konkurs dla 

Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Szczegóły konkursu rozstrzygniętego w 2016 r. 

zawarto w rozdziale VII 9. 

 

3. Prewencja wypadkowa w zakładach pracy, w których 
zarejestrowano wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe -
warsztaty dla członków zespołów wypadkowych. 
 

Informacje ogólne 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy od 2014 r. prowadzi warsztaty wypadkowe dla 

członków zespołów powypadkowych. W tym okresie przeprowadzono 10 zajęć doskonalących, 

w których uczestniczyły 247 osób zajmujących się badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy. Natomiast w 2016 r. przeprowadzono 5 warsztatów, w których uczestniczyły 130 osób, w tym 93 

pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, 16 pracodawców, 10 społecznych inspektorów 

pracy, 10 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajmujących się rozpatrywaniem wniosków 

o ustalenie uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadków przy pracy. 

 

Warsztaty wypadkowe 

 

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej 

inspektorzy pracy – specjaliści prezentowali uczestnikom badanie wypadków w aspekcie oceny ryzyka 

zawodowego na przykładzie studium przypadku. W trakcie części praktycznej podzieleni na grupy 

uczestnicy otrzymali opis zdarzenia z dokumentacją fotograficzną wraz z oceną ryzyka zawodowego 

na stanowisku, na których miał miejsce wypadek. Ich zadanie polegało na analizie zdarzenia pod 

kątem zagrożeń, które je zaktywizowały. W ten sposób uczestnicy doskonalili analizowanie łańcucha 

przyczynowo-skutkowego wypadku. Ponadto badali również spójność pomiędzy środkami 

profilaktycznymi określonymi w wyniku postępowania powypadkowego, a środkami profilaktycznymi 

określonymi w dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego. Po zakończeniu pracy w zespołach, każdy 

z nich prezentował swoje ustalenia uczestnikom warsztatów, którzy dyskutowali na temat wypadku 

i przekazywali swoje doświadczenia z podobnych zdarzeń.  

 

Warsztaty dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy 

 

W 2016 r. przeprowadzono trzy warsztaty z udziałem 93 członków Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Odział w Bydgoszczy i Toruniu. 

Członkowie stowarzyszenia pełnią funkcje doradcze i kontrolne pracodawcy oraz szczególną rolę 

w postępowaniu powypadkowym. Nadinspektor pracy Sekcji Promocji i Prewencji Wypadkowej omówił 

kilka zdarzeń wypadkowych i zwrócił uwagę na rolę prewencji wypadkowej w aspekcie redukcji 

zagrożeń wypadkowych poprzez zarządzanie ryzykiem zawodowym i aktywny udział pracodawcy, jak 

również służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedstawicieli pracowników. Omówiono również 
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obowiązek konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami, wszystkich działań związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy w tym dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego przy 

wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku. Dobre praktyki 

i doświadczenia wskazują, że aktywność tych osób skutecznie podnosi poziom bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładzie. 

Podczas warsztatów uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z badania okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy, jak również skutkami nieustalania wszystkich okoliczności i przyczyn, 

co prowadzi do ustalania nieadekwatnych środków profilaktycznych, które nie zapobiegają podobnym 

zdarzeniom w przyszłości. 

 

 
Warsztaty z członkami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników  

Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Toruniu 

 

 
Warsztaty dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników  

Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Bydgoszczy 
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Warsztaty dla społecznych inspektorów pracy 

 

W dniu 28 września 2016 r. w wyjazdowym szkoleniu, w którym uczestniczyło również 

10 społecznych inspektorów pracy branży przemysłowej, inspektorzy pracy – specjaliści poprowadzili 

warsztaty wypadkowe.  

Prowadzący wskazał na szczególną rolę społecznych inspektorów pracy w dochodzeniu 

powypadkowym oraz ocenie ryzyka zawodowego na konkretnych przykładach wynikających 

z doświadczeń kontrolnych. Uczestnicy przeprowadzali analizę przedstawionych wypadków 

w aspekcie przyczyn i oceny ryzyka zawodowego. W trakcie warsztatów wymieniano 

się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem postępowania powypadkowego i trudnościami 

w ustalaniu faktycznych okoliczności i przyczyn wypadków.  

 

Warsztaty dla pracodawców z udziałem służb bhp oraz pracowników Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych 

 

W dniu 25 sierpnia 2016 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu odbyły się 

warsztaty, w których uczestniczyło 26 osób, w tym 10 pracodawców, 6 osób pełniących obowiązki 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 10 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zajmujących się rozpatrywaniem wniosków o ustalenie uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadków przy 

pracy. Nadinspektor pracy przedstawił studia przypadku i analizę tych zdarzeń pod kątem 

prawidłowego ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz stosowania skutecznych 

środków profilaktycznych adekwatnych do tych ustaleń. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych przedstawiali konkretne zapisy wynikające z treści protokołów powypadkowych, które 

budziły wątpliwości w zakresie kwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy. Wątpliwości 

dotyczyły głównie określania przyczyny zewnętrznej zdarzenia. W czasie szkolenia wyjaśniano nie 

tylko definicję wypadku zawartą w ustawie wypadkowej, ale również prezentowaną w orzecznictwie 

Sądu Najwyższego. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 

W trakcie prowadzonych warsztatów słuchaczom przypominano o podstawowym celu 

dochodzenia powypadkowego, jakim jest ustalenie prawa poszkodowanego do świadczeń oraz 

wskazanie środków prewencyjnych, które będą zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

Dyskusje prowadzone podczas warsztatów wskazują na istnienie schematów nie pozwalających na 

ujawnianie wszystkich przyczyn wypadków przy pracy. Brak lub ograniczone zaangażowanie służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie oceny ryzyka zawodowego wynika z oczekiwań 

pracodawców, którzy wymagają głównie dokumentu z oceny ryzyka zawodowego. W wielu zakładach 

pracy nie angażowano pracowników w ocenę ryzyka zawodowego. Natomiast wypełnienie obowiązku 

konsultowania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym oceny ryzyka zawodowego, 

wypełniano tylko formalnie poprzez przedstawienie dokumentu z oceny ryzyka zawodowego i jego 

podpisanie. 
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IX. 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
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Informacje ogólne 

 

W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy współdziałał z instytucjami działającymi 

na rzecz ochrony pracy na mocy porozumień o wzajemnej współpracy, podpisanych przez Głównego 

Inspektora Pracy w latach ubiegłych oraz z partnerami instytucjonalnymi, stowarzyszeniami, związkami 

zawodowymi oraz organami nadzoru i kontroli z 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 oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy, 

organizacji wspólnych konferencji, szkoleń i imprez branżowych skierowanych do pracowników 

i pracodawców. 

 

A. Organy nadzoru i kontroli warunków pracy  

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2016 r. przeprowadził samodzielnie, na wniosek 

innych organów, 267 czynności nadzorczo–kontrolnych. Wspólne kontrole przeprowadzono w 26 

przypadkach. W wyniku prowadzonych czynności powiadomiono właściwe urzędy o wynikach 703 

kontroli. 

 

Współdziałanie OIP z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami 

pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy 

Wyszczególnienie 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek 

Ogółem 
Informacja 
o wynikach 

Związki zawodowe 0 2 149 149 

SIP 5 0 53 49 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 0 18 19 13 

Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej 5 61 78 76 

Nadzór budowlany 0 0 5 5 

UDT 0 0 29 29 

Prokuratura 0 2 12 12 

Policja 4 19 31 24 

Wojewódzki Urząd Pracy 0 15 16 16 

Powiatowy Urząd Pracy 0 57 66 54 

ZUS 3 57 110 96 

Pozostałe 9 36 194 180 

RAZEM 26 267 762 703 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, podobnie jak w latach poprzednich, również 

i w 2016 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. 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 o przeprowadzonych kontrolach. 

Inspektorat prowadził również współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Podobnie jak 

w ubiegłym roku, wspólne działania kontrolno–prewencyjne związane były z ochroną przeciwpożarową 

oraz tematyką zagrożeń chemicznych w zakładach pracy na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego.  

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.  
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W 2016 r. kontynuowana była współpraca o charakterze prewencyjno-promocyjnym 

z Oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu. W dniu 6 grudnia 2016 r. 

pracownicy z OIP w Bydgoszczy, w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki 

w Bydgoszczy, udzielali porad prawnych w punkcie konsultacyjnym podczas spotkania doradczego 

specjalistów rynku pracy pn. „Poznaj swoje prawa i obowiązki podczas nauki i pracy w Polsce”. 

Wydarzenie miało na celu umożliwienie cudzoziemcom uczącym się i pracującym w Polsce 

zapoznania się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi rynku pracy, zdrowia oraz 

ubezpieczeń. Referat pt. „Cudzoziemcy – legalny pobyt i praca w Polsce” wygłosiła nadinspektor pracy 

Sekcji Legalności. 

Dnia 25 sierpnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grudziądzu odbyły 

się warsztaty wypadkowe, w których uczestniczyło 26 słuchaczy. Podczas szkolenia nadinspektor 

pracy omówił konkretne zdarzenia wypadkowe w aspekcie dokonywania ustaleń wypadków, 

z uwzględnieniem środków i wniosków profilaktycznych zastosowanych w celu zabiegania podobnym 

wypadkom w przyszłości. Nadinspektor pracy zwrócił uczestnikom warsztatów uwagę na szczególną 

rolę prewencji wypadkowej, która służy redukcji zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy m.in. 

poprzez wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy czy zaangażowanie kierownictwa 

i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków 

ochrony pracy. Słuchaczom przypomniano również o podstawowym celu dochodzenia 

powypadkowego, jakim jest ustalenie prawa poszkodowanego do świadczeń oraz wskazanie środków 

prewencyjnych, mających zapobiec powstawaniu wypadków w przyszłości. 

Intensywna współpraca o charakterze prewencyjnym skierowana do sektora rolniczego 

prowadzona była wraz z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po raz kolejny, dzięki 

współpracy obu urzędów, zorganizowano konkursy dla rolników indywidualnych, dzieci i młodzieży 

zamieszkującej tereny wiejskie oraz uczęszczającej do szkół o profilu rolniczym. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Dzięki współpracy organów 

udało się również zorganizować następujące konkursy: 

 

  „Bezpieczna zagroda” - coroczny konkurs skierowany do czytelników „Gazety Pomorskiej”, 

 „Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy i Ergonomii w Rolnictwie na rok 2016” dla uczniów 

szkół rolniczych z województwa kujawsko–pomorskiego, 

 XXVI Finał Olimpiady Rolniczej dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne, w którym 

wzięło udział 19 laureatów szczebla powiatowego. 

 

Wspólne działania o charakterze prewencyjnym polegały także na wizytacjach gospodarstw 

rolnych, szkoleniach skierowanych do rolników indywidualnych oraz organizacji stoisk informacyjnych 

na imprezach branżowych.  

W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy współpracował z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Toruniu oraz powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. Współpraca pomiędzy urzędami polegała przede wszystkim na aktywizacji osób 

bezrobotnych poprzez organizowanie stoisk konsultacyjnych podczas branżowych targów pracy. 

Pracownicy OIP udzielali porad prawnych w zakresie prawa pracy, w tym przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy imprez odwiedzający stoiska 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. 

 

B. Administracja rządowa, samorząd terytorialny, organizacje, partnerzy  

 

W 2016 r. podejmowano współpracę z organami administracji, samorządu terytorialnego, 

związków zawodowych, stowarzyszeniami i uczelniami działającymi na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Współpraca z sądami i prokuraturą w 2016 r. polegała głównie na wymianie informacji 
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o kontrolach, których przedmiotem była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  

Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy bazowała na 

współorganizowaniu konferencji i spotkań. Dnia 13 kwietnia 2016 r. w siedzibie OIP w Bydgoszczy 

odbyła się XVIII konferencja naukowa pn. „Ochrona zdrowia pracujących”. Duże zainteresowanie 

słuchaczy wzbudziła prelekcja inspektora pracy, który wskazał na główne zagrożenia wypadkowe 

występujące przy obsłudze maszyn do obróbki drewna. W konferencji wzięło udział 34 słuchaczy. 

Zebranym przedstawiona została problematyka epidemiologii chorób zawodowych w województwie 

kujawsko–pomorskim. Przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Bydgoszczy wskazała, iż wiodące miejsce wśród chorób zawodowych zajmują schorzenia 

pochodzenia zakaźnego, w tym borelioza. Trudności w rozpoznawaniu i orzekaniu właśnie tej choroby 

były tematem wystąpienia lekarza specjalisty z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

w Bydgoszczy. 

 

 
Konferencja naukowa WOMP „Ochrona Zdrowia Pracujących” 

 

Dnia 22 września 2016 r. już po raz czwarty odbyła się konferencja „Osoba niepełnosprawna 

w zatrudnieniu”. Organizatorem wydarzenia, które cieszący się coraz większym zainteresowaniem 

odbiorców, był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Wyższej Szkoły 

Gospodarki, Stowarzyszenia Bez Ograniczeń w Bydgoszczy oraz Zespołu Szkół nr 19 w Bydgoszczy. 

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Mówię, słyszę i widzę”. Program przedsięwzięcia, 

w którym wzięło udział ponad 80 osób, obejmował 10 prelekcji zaprezentowanych przez osoby 

niepełnosprawne, przedstawicieli instytucji i pracodawców.  

 

 
IV Konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” 
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Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Piotr Całbecki oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Główną ideą konferencji było 

promowanie dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększanie świadomości 

społecznej wśród pracodawców, a przede wszystkim przełamywanie barier w podejściu osób zdrowych 

do niepełnosprawnych. Podczas konferencji głos zabierali eksperci, którzy zaprezentowali formy 

merytorycznego i finansowego wsparcia pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wśród 

prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Dodatkowe informacje na temat zatrudniania osób 

niepełnosprawnych można było uzyskać również przy stoiskach konsultacyjno–informacyjnych. 

Współpraca ze związkami zawodowymi prowadzona była już od początku roku. Dnia 4 lutego 

2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kierownictwa 

OIP w Bydgoszczy z przedstawicielami największych organizacji związkowych w regionie kujawsko-

pomorskim, podczas którego podsumowano działalność Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Małgorzata Porażyńska zaprezentowała zgromadzonym 

efekty kontroli, które przyczyniły się do poprawy praworządności w stosunkach pracy. Spotkanie, 

oprócz prezentacji ubiegłorocznych działań Inspekcji, zaowocowało ciekawą dyskusją pomiędzy 

uczestnikami na temat problematyki dotyczącej umów cywilnoprawnych. Przedstawiciele związków 

zawodowych debatowali wspólnie nad przyczynami tego zjawiska oraz skutecznymi sposobami jego 

minimalizowania. Podczas spotkań, które odbyły się w 2016 r. 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 roku ubiegłego, społeczni inspektorzy pracy brali czynny udział w Kujawsko-Pomorskiej 

Akademii Społecznego Inspektora Pracy, w ramach której odbyło się łącznie 14 szkoleń. 

Społeczni inspektorzy pracy oraz pracownicy służb bhp byli również adresatami warsztatów 

wypadkowych skierowanych do zakładów, w których zarejestrowano wypadki lub zdarzenia 

potencjalnie wypadkowe.  

W 2016 r. miało miejsce kilka ważnych jubileuszy partnerów współpracujących z Okręgowym 

Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. W dniu 23 września 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji  

20-lecia działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Budownictwa w Bydgoszczy. Spotkanie było również 

okazją do złożenia podziękowań za współpracę oraz wkład i zaangażowanie na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie, w tym udział w Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie. 

 

 
Uhonorowanie sztandaru Federacji Związków Zawodowych  

Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP 
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W dniu 6 października 2016 r. w Grudziądzu odbyły się obchody 30-lecia funkcjonowania 

Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP, podczas których 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy uhonorowała sztandar Federacji Odznaką Honorową  

„Za zasługi dla Ochrony Pracy”, przyznaną przez Głównego Inspektora Pracy. Podczas uroczystości 

wręczono również pracownikom, w tym członkom związku zawodowego, liczne odznaczenia. 

Okręgowy Inspektor Pracy pogratulowała wszystkim uhonorowanym i złożyła życzenia wielu sukcesów 

w kolejnych latach działalności związkowej. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uczestniczył w obchodach 60-lecia Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  

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 pracy. Dnia 20 kwietnia 2016 r. na stoisku konsultacyjno-promocyjnym Inspektoratu na 

Uniwersytecie Technologiczno–Przyrodniczym w Bydgoszczy można było skorzystać z nieodpłatnych 

porad prawnych. Z kolei w dniu 17 listopada 2016 r. w Bydgoszczy odbyły się targi OFFERTY 2016, 

realizowane przez biura karier uczelni bydgoskich: Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkoły Gospodarki oraz Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego. Zorganizowano stoisko informacyjno–konsultacyjne, na którym 

również udzielano porad prawnych.  

Na przestrzeni lat współpraca z Kujawsko-Pomorska Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

opiera się głównie na współorganizowaniu konkursów. Dnia 7 kwietnia 2016 r. w Bydgoszczy odbyła 

się XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.  

W ramach współpracy ze szkołami, dnia 1 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno–

Administracyjnych w Bydgoszczy zorganizowano szkolenie dla nauczycieli i uczniów biorących udział 

w XVI Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz rachunkowości”. Nadinspektor pracy przedstawił założenia 

programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” oraz praktyczne aspekty edukacji młodzieży 

i studentów mające wpływ na poziom świadomości młodego pracownika wchodzącego na rynek pracy. 

Podczas szkolenia wywiązała się dyskusja na temat działań edukacyjnych podnoszących poziom 

kultury bezpieczeństwa, w tym młodego pracownika. 

Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy działa - jako organ doradczy - Rada ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Efektem działań Rady było podpisanie 22 kwietnia 2014 r. 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, w którego skład wchodzi obecnie 10 

Sygnatariuszy – przedsiębiorstw branży budowlanej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 

W 2016 r. Rada obradowała dwukrotnie, w kwietniu oraz październiku. Za każdym razem obradom 

towarzyszyło wprowadzenie w życie nowych standardów obowiązujących na budowach realizowanych 

przez Sygnatariuszy Porozumienia. Były to: Standard Prac na Wysokości oraz Standard Prac 

w Wykopach. Pierwsze posiedzenie Rady miało charakter wyjazdowy. Zorganizowano je na terenie 

budowy elektrociepłowni gazowej EDF w Toruniu.  

 

 
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie 
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Dnia 20 października 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie rady. W spotkaniu uczestniczyli 

sygnatariusze lokalnego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie z 2014 r., 

reprezentanci grupy roboczej oraz goście – przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

i środowisk studenckich. W trakcie tego posiedzenia Rady deklarację członkowską podpisał kolejny, 

dziesiąty Sygnatariusz. Podczas posiedzenia głos zabrała Marlena Ciesielska-Osuch, główny lekarz 

orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy, która przedstawiła ideę 

organizowanych przez ZUS w Bydgoszczy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

pracodawców i osób kierujących pracownikami. W posiedzeniu wzięli także udział dwaj studenci 

czwartego roku wydziału budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

W ramach funkcjonowania Porozumienia ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie odbywają się 

spotkania grupy roboczej Sygnatariuszy Porozumienia. Opracowanie wspólnej polityki bhp w zakresie 

prac na wysokości oraz standaryzacja tych prac – to główne tematy trzech posiedzeń grupy roboczej 

Porozumienia, które odbyły się w lutym i w marcu 2016 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy.  
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X. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
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Rok 2016 był pierwszym rokiem realizacji nowego podejścia do wszczynanych po raz pierwszy 

kontroli mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Kierujący nimi często nie mają należytej 

wiedzy i doświadczenia w materii prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, zdają 

się więc na obsługę podmiotów zewnętrznych. Poziom tych usług nie zawsze jest zadawalający. 

Dlatego powstał program „Pierwsza Kontrola”, który miał na celu przybliżenie pracodawcy bardzo 

obszernej i skomplikowanej dziedziny, jaką jest prawo pracy i jego wdrożenie w organizację 

tworzącego się zakładu pracy. Kontrole te z założenia miały charakter instruktażowo doradczy, służący 

wyeliminowaniu stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu przestrzegania prawa na przyszłość bez 

stosowania środków karnych – o ile ujawnione nieprawidłowości nie miały rażącego charakteru i nie 

stwarzały bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.  

Analizując wyniki przeprowadzonych 492 kontroli stwierdzić należy, że spełniły one zakładane 

cele. Kontrolowani przedsiębiorcy dostosowali organizację swoich zakładów do obowiązujących 

przepisów prawa pracy, w tym zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekonali się, że 

wizyta inspektora nie musi się łączyć z nieuchronną karą, ale ma na celu także pomoc w rozwiązaniu 

ich problemów.  

Z roku na rok narasta problem zawierania umów cywilnoprawnych w celu obejścia przepisów 

prawa pracy. Dostrzegając konieczność konsekwentnego zwalczania patologicznych praktyk ujęto tę 

problematykę w programie działań długofalowych na lata 2016 – 2018. 

Tylko w branży budowlanej prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy była przedmiotem 70 kontroli przeprowadzonych u 67 

pracodawców. Łącznie badaniem objęto 231 umów cywilnoprawnych. Ujawnione nieprawidłowości 

dotyczyły 58 umów cywilnoprawnych. W wyniku działań kontrolnych pracodawcy potwierdzili na piśmie 

umowy o pracę 11 osobom jeszcze w trakcie kontroli, 33 innym – po ich zakończeniu, realizując 

wystąpienia inspektorów. Ogółem w wyniku działań kontrolno-nadzorczych inspektorów bydgoskiego 

OIP potwierdzono umowy o pracę ok. 300 osobom, uprzednio wykonującym pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

Programem długofalowych działań objęto także pracowniczy outsourcing. W 2016 r. zbadano 

5 przypadków stosowania outsourcingu. Kontrolą oraz postępowaniem wyjaśniającym objęto 10 

podmiotów. Ustalenia kontrolne prowadzą do wniosku, że wyprowadzając część swoich zadań lub 

pracowników poza firmę niektórzy pracodawcy zamierzają uchylić się np. od wypłacania pracownikom 

odpraw związanych z redukcją etatów lub reorganizacją przedsiębiorstwa.   

Niezbyt optymistyczne wnioski płyną z analizy wyników kontroli w obszarze przestrzegania 

przepisów o czasie pracy i ochronie wynagrodzenia za pracę. Nie notuje się zauważalnej poprawy 

w tym obszarze: zwłaszcza zjawiska nieewidencjonowania lub nierzetelnego ewidencjonowania czasu 

pracy, a także nieterminowego wypłacania wynagrodzeń wciąż występują niepokojąco często.  

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. 

Bardzo niepożądanym zjawiskiem od kilku lat jest pozbawianie spółek prawa handlowego 

zarządów, bądź to przez ich odwołanie, bądź przez złożenie rezygnacji przez ich członków. Pozbawia 

to pracowników możliwości dochodzenia swoich roszczeń z uwagi na konieczność wskazania przed 

sądem organu reprezentującego spółkę. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na konieczność dalszego intensywnego 

monitorowania sytuacji na rynku pracy w obszarze ochrony wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie 

- podejmowania skutecznych działań kontrolno-nadzorczych, jak też wprowadzenia odpowiednich 

zmian legislacyjnych w obowiązujących przepisach, zapewniających ochronę pracownikom 

„porzuconym” przez pracodawcę.  

Działalność kontrolna w zakresie 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 eliminację słabo 

zorganizowanych podmiotów. Na rynku pozostają jedynie dobrze zorganizowane firmy inwestujące 

w pojazdy i kierowców.  
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Podnoszonym przez pracodawców problemem jest coraz większy deficyt kierowców. Brak 

kierowców w połączeniu z chęcią zysku powoduje, w ocenie inspektorów pracy, powstawanie naruszeń 

norm prowadzenia pojazdów i czasu pracy z powodu konieczności wykonywania pracy przez mniejszą 

liczbę kierowców. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, nadal widoczną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 

kierowców jest ich niedostateczna wiedza prawna. 

Pozytywnie należy ocenić wpływ podmiotów zewnętrznych, które obsługują coraz większą 

liczbę małych i średnich firm transportowych. Profesjonalne kontrolowanie kierowców oraz prawidłowo 

rozliczany czas pracy 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 przedsiębiorców transportowych zauważyła już fakt, że jazda 

z naruszeniem prawa kosztuje zbyt dużo.  

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.  

W 2016 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 125 wypadków przy pracy. Na 

łączną liczbę zbadanych wypadków przy pracy składało się 116 indywidualnych i 9 wypadków 

zbiorowych. W wypadkach pojedynczych 14 stanowiły zdarzenia śmiertelne, 46 powodujące ciężkie 

obrażenia ciała oraz 56 lżejsze obrażenia. Wyniki kontroli wskazują, że najczęściej wypadkom ulegają 

osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. W latach 2014 – 2016 odsetek poszkodowanych, 

pracujących do 1 roku w zakładzie kształtował się na poziomie 48,4%. Wypadkom przy pracy 

najczęściej ulegali pracownicy zatrudnieni na stanowisku ślusarza i pokrewnych, robotnicy budowlani, 

robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie, elektrycy, elektrotechnicy i elektromonterzy, 

kierowcy autobusów i ciężarówek. 

W 2016 r. podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w przetwórstwie 

przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawach, transporcie i gospodarce magazynowej. Kontrole 

przeprowadzone w związku z wypadkami przyczyniły się do poprawy warunków pracy na 

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

realizowano kampanie i programy prewencyjno–promocyjne, wspierające działalność kontrolną 

w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

Rosnącą grupę wypadków stanowią tzw. nagłe zdarzenia medyczne, niebadane przez 

inspektorów pracy. Są to zdarzenia specyficzne, zależne 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.  

Analiza zbadanych wypadków wskazuje na potrzebę zintensyfikowania działań 

w budownictwie skierowanych zarówno w obszarze nadzorczo–kontrolnym, jak i prewencyjnym, m.in. 

w zakresie wdrażania i propagowania dobrych praktyk. Należy również zwrócić szczególną uwagę na 

przestrzeganie przepisów przy organizowaniu prac na wysokości w zakresie zabezpieczenia 

pracowników przed upadkiem.  

Jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy pozostaje nadzór i kontrola 

w dziedzinie legalności zatrudnienia. Zaobserwowano nowe zjawiska i tendencje w stosunku do 

2015 r. Problem dotyczył rolników indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

przetwórstwa owoców i warzyw, np. najczęściej przy pracach polegających na obieraniu cebuli. Wzrost 

negatywnych zjawisk w zakresie nielegalnego zatrudnienia odnotowano również wśród ajentów 

prowadzących działalność w ramach franczyzy na rzecz znanej sieci sklepów osiedlowych. 

Odnotowano ponadto znaczny wzrost nielegalnego zatrudnienia, bez względu na branże, w związku 
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z korzystaniem przez pracujących ze świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy 

z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Z wyjaśnień pracodawców wynikało, że znaczna liczba pracowników była zainteresowana 

pracą „na czarno” w celu zatajenia faktycznych dochodów przed pracownikami urzędów gminy.  

Stwierdzono także znaczący wzrost nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

Wszystkie przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy oraz jednego obywatela Uzbekistanu. Należy tu 

podkreślić, że w 2016 r. kontrolą objęto 1 857 cudzoziemców (w 2015 r. 3 169 cudzoziemców), 

a przypadków nielegalnego zatrudnienia stwierdzono niemal dwa razy więcej. Pracodawcy najczęściej 

tłumaczyli się nieznajomością prawa. Zwracali również uwagę na przewlekłość postępowania 

administracyjnego w celu uzyskania decyzji pobytowych, zezwolenia na pracę, a także problemy 

z uzyskaniem porad co do zatrudnienia cudzoziemców. 

Oprócz czynności kontrolno-nadzorczych Okręgowy Inspektorat Pracy podejmował także 

liczne działania o charakterze prewencyjnym. Należy wśród nich wymienić w szczególności działania 

nakierowane na zwiększanie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, realizowane przede wszystkim 

przy pomocy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie. Kontynuowano wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie. Propagowano 

zasady bezpiecznej pracy wśród uczniów i studentów.  
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XI. 

ZAŁĄCZNIKI  



 

 

Załącznik nr  1 

 

USTAWY OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE 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 2016 r., poz. 1666 ze zm. 

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm. 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego Dz. U. z 2016 r., poz. 1749 ze zm. 

5. 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia Dz. U. z 2016 r., poz. 1713 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 2016 r., poz. 1638 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 31.12.2011 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 2016 r., poz. 599 ze zm. 

18. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych 
(uchylona z dniem 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 2017 r., poz. 220  

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 2016 r., poz. 645 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 2016 r., poz. 2046 

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 2016 r., poz. 655 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 2016 r., poz. 1067 

31. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 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 2016 r., poz. 800 ze zm. 

37. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. z 2016, poz. 360 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. 

40. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.) 

41. Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej 

(Dz. U. Nr 230, poz.1507) 

 

 

 
 
  
 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 

STAN OSOBOWY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJ I PRACY W 2016 R. 

Wyszczególnienie 

OIP Bydgoszcz  
Liczba 

pracowników OIP 

Procent  ogółu 

zatrudnionych 

Ogółem: w tym  118 100 
kierownicze stanowiska inspektorskie  

(OIP + Z-cy OIP) 
3 2,54 

nadinspektorzy pracy - kierownicy oddziałów 2 1,70 

pozostałe stanowiska inspektorskie 75 63,56 

stanowiska podinspektorskie 2 1,70 

pracownicy merytoryczni niewykonujący 

czynności kontrolnych 
13 11,02 

pracownicy ds. ewidencjonowania i analizowania 

działalności inspektorów pracy 
6 5,08 

służby finansowe, w tym główni księgowi 4 3,39 

pracownicy administracyjni 12 10,16 

pracownicy obsługi 1 0,85 

 

B. STRUKTURA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA ORAZ STA Ż PRACOWNIKÓW OIP 

Wyszczególnienie Liczba osób Procent ogółu zatrudnionych 

WIEK 

do 30 lat 5 4,24 

31-40 lat 21 17,80 

41-50 lat 42 35,59 

51-60 lat 37 31,35 

powyżej 60 lat 13 11,02 

WYKSZTAŁCENIE 

WYŻSZE, w tym: 113 95,76 

prawnicze 26 23,01 

administracyjne 18 15,93 

techniczne 47 41,59 

inne specjalności 22 19,47 

POMATURALNE 1 0,85 

ŚREDNIE 3 2,54 

ZAWODOWE 1 0,85 

PODSTAWOWE 0 0 

STAŻ PRACY W PIP 

do 5 lat 22 18,64 

6-10 lat 29 24.58 

11-15 lat 12 10,17 

16-20 lat 23 19,49 

21-25 lat 21 17,80 

26-30 lat 9 7,63 

ponad 30 lat 2 1,69 

 



Załącznik 3a

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 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: 3 856 16 973 429 136 564 203 0 2 696 12 914 1 285
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 82 300 1 5 0 0 0 57 217 30

2. Górnictwo, wydobywanie 4 23 0 0 0 0 0 3 17 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 1 011 6 363 153 30 289 103 0 761 3 766 359

4. Wytwarzanie energiia) 13 41 0 0 0 0 0 10 45 0

5. Dostawa wodyb) 67 331 12 1 5 1 0 46 203 17

6. Budownictwo 760 3 302 218 85 174 37 0 445 1 899 192

7. Handel i naprawyc) 822 3 453 26 5 36 21 0 612 3 044 277

8. Transport i gospod. magaz. 219 583 6 1 9 9 0 176 846 95

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 143 700 0 3 44 0 0 110 555 88

10. Informacja i komunikacja 42 162 0 0 0 0 0 39 196 12

11. Finanse i ubezpieczeniae) 33 65 0 0 0 1 0 18 86 13

12. Obsługa rynku nieruchom. 50 164 3 2 4 0 0 33 174 29

13. Działalność profesjonalnaf) 86 273 8 2 1 7 0 48 242 24

14. Usługi administrowaniag) 180 300 0 0 1 20 0 108 457 52

15. Administracja publicznah) 46 61 0 0 0 0 0 16 71 2

16. Edukacja 119 244 0 2 1 0 0 86 399 28

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 69 161 0 0 0 1 0 44 214 25

18. Kultura, rozrywka i rekr. 41 157 2 0 0 3 0 28 153 5

19. Pozostała działaln. usług. 68 290 0 0 0 0 0 56 330 37

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1)  łączna liczba decyzji inspektorów pracy  wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;
2)  łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.
4) łączna liczba poleceń  inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

wniosków 
w wystąpie-

niach

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

poleceń4)

L I C Z B A 

wystąpień3)

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

   Wyszczególnienie
kontroli

i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

w tym:

d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

decyzji

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne



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:

3 856 16 973 429 136 564 203 0 2 696 12 914 1 285

1. 1 - 9 1 842 8 233 236 76 251 77 0 1 242 5 781 633

2.  10 - 49 1 288 6 316 127 41 211 77 0 931 4 909 486

3.  50 - 249 531 1 917 35 6 91 49 0 377 1 684 131

4 250 i powyżej 195 507 31 13 11 0 0 146 540 35

1)  łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;

2) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

Źródło: dane PIP

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

Załącznik 3b

wniosków 
w wystąpie-

niach

L I C Z B A 
decyzji

w tym:

       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1) poleceń4)



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: 3 856 16 973 429 136 564 203 0 2 696 12 914 1 285
1. Sektor publicznya) 274 781 6 0 10 5 0 185 865 27

ogółem, w tym własność:

1. państwowa 60 153 3 0 5 0 0 31 100 3

2. samorządowa 202 584 3 0 1 3 0 145 728 21

3. mieszana 12 44 0 0 4 2 0 9 37 3

2. Sektor prywatnyb) 3 579 16 180 423 136 554 198 0 2 510 12 047 1 257
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 3 212 14 791 394 123 509 192 0 2 273 11 000 1177

2. prywatna zagraniczna 165 557 14 9 14 1 0 105 408 36

3. prywatna mieszana 202 832 15 4 31 5 0 132 639 44

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc) 1 0 0 0 0 0 0 0

4. Nieokreślona własność 2 12 0 0 0 0 0 1 2 1

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 inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;
2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP.

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

ogółem1)

( wg form własności )

Załącznik 3c
Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. - kontrole i środki prawne

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4)

L I C Z B A 
decyzji

w tym:
Wyszczególnienie

kontroli



objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 3 271 2 110 440 721 700 142 399 36
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 32 19 4 9 8 1 4 0

2. Górnictwo, wydobywanie 2 0 2 0 0 1 0 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 978 678 100 200 211 27 105 4

4. Wytwarzanie energiia) 2 2 0 0 1 0 0 1

5. Dostawa wodyb) 62 33 0 29 9 0 14 0

6. Budownictwo 909 664 142 103 230 40 64 12

7. Handel i naprawyc) 568 331 68 169 109 26 100 5

8. Transport i gospod. magaz. 203 142 27 34 47 11 20 3

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 141 57 40 44 20 12 22 2

10. Informacja i komunikacja 18 8 8 2 2 4 2 4

11. Finanse i ubezpieczeniae) 12 5 3 4 2 2 3 0

12. Obsługa rynku nieruchom. 20 9 0 11 3 0 5 0

13. Działalność profesjonalnaf) 61 37 10 14 16 4 8 2

14. Usługi administrowaniag) 102 53 19 30 17 8 20 2

15. Administracja publicznah) 3 2 0 1 1 0 1 0

16. Edukacja 53 15 7 31 7 3 14 0

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 45 21 9 15 6 2 5 1

18. Kultura, rozrywka i rekr. 13 7 0 6 3 0 5 0

19. Pozostała działaln. usług. 47 27 1 19 8 1 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

Załącznik 4a

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 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 związana 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



objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o 
zatrudnieniu:

3 271 2 110 440 721 700 142 399 36

1. 1 - 9 1 703 1 042 292 369 359 99 200 28

2.  10 - 49 1 095 743 132 220 222 36 120 4

3.  50 - 249 339 254 11 74 96 6 45 3

4 250   i powyżej 134 71 5 58 23 1 34 1

Źródło: dane PIP

Załącznik 4b

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

ogółem

( wg wielkości zatrudnienia )

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

w tym:
Wyszczególnienie

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych



objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 3 271 2 110 440 721 700 142 399 36

1. Sektor publicznya) 123 63 9 51 20 3 30 2

ogółem, w tym własność:

1. państwowa 12 3 0 9 2 0 5 1

2. samorządowa 99 51 7 41 16 2 24 1

3. mieszana 12 9 2 1 2 1 1 0

2. Sektor prywatnyb) 3 148 2 047 431 670 680 139 369 34

ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 2 906 1 905 411 590 631 128 318 32

2. prywatna zagraniczna 97 56 12 29 22 4 23 2

3. prywatna mieszana 145 86 8 51 27 7 28 0

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc) 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Nieokreślona własność 0 0 0 0 0 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 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

ogółem

Załącznik 4c

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 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 


