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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  
a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym 
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (z późn. zm.). 

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie sprawuje Rada 
Ochrony Pracy. Urzędem kieruje natomiast powoływany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor 
Pracy przy pomocy zastępców. Okręgowi Inspektorzy Pracy stoją na czele okręgowych inspektoratów 
pracy oraz nadzorują działalność inspektorów pracy.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, którym kieruje okręgowy inspektor pracy przy 
pomocy zastępcy ds. prawno-organizacyjnych i zastępcy ds. nadzoru, obejmuje swoim działaniem 
obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Urząd posiada trzy oddziały terenowe zlokalizowane 
w Toruniu, w Grudziądzu i we Włocławku. W celu realizacji zadań organy Państwowej Inspekcji Pracy 
zostały wyposażone w uprawnienie przeprowadzania czynności kontrolnych w sferze bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia wobec pracodawców, ale także niebędących 
pracodawcami przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których jest świadczona 
praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność 
gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem innym niż wszystkie wcześniejsze. Urząd musiał zmagać się  
z niespotykanym wcześniej wyzwaniem w postaci światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2. 

Nowe wyzwanie spowodowało kontynuowanie zupełnie nowych standardów pracy, ale również 
wymusiło przeorganizowanie pracy na tryb hybrydowy i zdalny.  

W zaistniałej sytuacji rok 2021 był okresem dalszego usprawniania i rozwoju nowej zdalnej 
formy docierania do odbiorców i realizowania przez Państwową Inspekcję Pracy działalności 
prewencyjnej. Pozytywnym elementem działalności naszego okręgu były w roku 2021 konferencje, 
które były organizowane w sposób hybrydowy tj. niewielką ilością (zgodną z reżimami sanitarnymi) 
osób na Sali oraz ze zdalnym nadawaniem konferencji w formule on-line. Ten nowy sposób 
prowadzenia konferencji będzie kontynuowany, ponieważ ilość osób uczestniczących w tak 
zorganizowanym przedsięwzięciu jest o wiele większa od trybu tylko stacjonarnego. Kolejne 
konferencje w roku 2021 zostały oglądnięte przez odpowiednio 839 i 1 202 osoby. 

Chociaż z pewnymi ograniczeniami, to podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 r. realizowano 
programy prewencyjne, wśród których znalazł się m.in. program „Zdobądź dyplom PIP”, jak również 
program „Prewencja wypadkowa”, którego celem jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych w małych 
zakładach pracy poprzez: przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego określania przyczyn  
i okoliczności wypadków przy pracy oraz prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, zapoznanie 
pracodawców z elementami zarządzania bezpieczeństwem pracy.  

W 2021 r. zakończono trzyletnią kampanię „Dobry przepis na bezpieczeństwo - Ogranicz 
zagrożenia zawodowe w zakładzie przetwórstwa mięsa”. Prowadzono również kampanię skierowaną 
do kierowców „Nie prowadź bez przerwy”. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy szczególną rolę odgrywają programy  
i szkolenia kierowane do młodzieży prowadzone w ramach programu edukacyjnego „Kultura 
bezpieczeństwa” oraz licznie organizowane konkursy wiedzy o przepisach prawa pracy i bhp, w tym 
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Niestety niektóre konkursy np. „Bezpiecznie od startu” przeznaczony 
dla uczniów szkół rzemieślniczych zostały odwołane.  

Dużą część województwa kujawsko-pomorskiego zajmują tereny rolnicze, dlatego też 
Inspekcja Pracy prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy 
rolników w ramach działania „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. W 2021 r. 
prowadzono wizytacje gospodarstw rolnych, podczas których inspektorzy zwracali rolnikom uwagę na 
ryzyko i zagrożenia związane z ich pracą. Przeprowadzono liczne szkolenia dla rolników oraz uczniów 
szkół kształcących się w zawodach branży rolnej, które dotyczyły bezpieczeństwa pracy w tym 
sektorze gospodarki. 

Podobnie jak w latach poprzednich, również w 2021 r. prowadzone były intensywne działania 
kontrolne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom pracującym 
na terenach budów. Aby wspomóc ten obszar działań, funkcjonuje Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie. Jest to organ doradczy działający przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. 
W roku 2021 przeprowadzono zmasowane działania na terenach placów budów w czerwcu oraz 
sierpniu. 

 
W roku 2021 kontynuowaliśmy działanie w zakresie prewencji i promocji poprzez 

przeprowadzenie w TVP3 Bydgoszcz dwóch programów telewizyjnych oraz 10 programów radiowych 
w Radio PiK. Przy obecnej sytuacji, działania te okazały się bardzo trafione, ponieważ była to formuła 
zapewniająca dotarcie z niezbędną informacją do bardzo dużej ilości odbiorców. 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wg stanu na 31 grudnia 2021 r., zatrudnionych było 
109 pracowników, (108,25 etatów), w tym: 

 75 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 
 2 pracowników – podinspektorów pracy, 
 1 kandydat na podinspektora pracy 
 9 pracowników merytorycznych, 
 3 pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy, 
 19 pracowników księgowości, administracji i obsługi.0 

 

 Opis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba inspektorów (średnio) 75 72 72 69 73,8 75,4 

Liczba przeprowadzonych kontroli 3 856 3 779 4 373 3 692 2 907 2 919 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 010 3 024 3 532 3 022 2 509 2 468 

Liczba pracujących w kontrolowanych podmiotach 230 235 216 244 246 703 213 155 163 470 162 967 

- kobiet 71 451 73 730 70 423 70 301 63 113 59 351 

- młodocianych 1 004 1 211 1 093 684 738 730 

Liczba wydanych decyzji ogółem 16 973 15 887 13 718 10 461 8 137 8 857 

Liczba decyzji na piśmie 9 147 9 370 7 663 5 765 4 425 4 324 

Liczba decyzji wstrzymania prac 429 314 290 195 173 190 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 564 429 477 347 286 272 

Liczba decyzji skierowania do innych prac 136 104 83 80 77 75 

Liczba pracowników skierowanych do innych prac 261 199 199 139 164 158 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty należnych 
świadczeń 

203 336 250 362 240 196 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł) 7,576 6,351 3,400 5,239 4,066 4,065 

Liczba poleceń 1 285 1 300 1 115 986 986 902 

Liczba wystąpień 2 696 2 786 2 542 2 128 1 585 1 823 

Liczba wniosków 12 914 12 619 11 220 9 962 7 191 8 858 

Liczba mandatów karnych 700 584 702 702 490 529 

Liczba wykroczeń 2 110 1 316 1 578 1 542 1 094 1 259 

Kwota nałożonych grzywien w mandatach (w mln zł) 0,813 0,675 0,806 0,757 0,553 0,608 

Liczba wniosków do sądu 142 106 108 30 25 39 

Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 440 328 282 106 106 116 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA – 
INFORMACJE OGÓLNE 
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1. Kontrole 
 

W 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 
2 919 kontroli w 2 468 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 162 967 
pracujących. Ponad 82% kontroli prowadzono w podmiotach zatrudniających do 50 pracowników, 
12,7% w podmiotach o zatrudnieniu do 249 pracowników, a 5,3% w dużych zakładach, gdzie pracuje 
250 i więcej osób. 

Strukturę przeprowadzonych kontroli wg branż przedstawiono poniżej. W związku z pandemią 
COVID 19 oraz przepisami dotyczącymi zakazu pracy w niedziele i święta, inspektorzy kontrolowali 
przestrzeganie przepisów dotyczących tych zagadnień. Spowodowało to, że 25,97% 
przeprowadzonych kontroli przeprowadzono w firmach zajmujących się handlem i naprawami. Ponad 
20% kontroli prowadzono w zakładach przetwórstwa przemysłowego. 482 kontrole przeprowadzono  
w budownictwie, co stanowi 16,51 % ogólnej liczby kontroli prowadzonych w 2021 r. 
 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg zatrudnienia) 

 
Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż) 

 
  

56,1%
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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 8 857 decyzji (w 2020 r. - 8 137 decyzji), w tym 4 531 ustnych. W ramach 
sprawowanego nadzoru, w 190 przypadkach wydano decyzje o wstrzymaniu prac, a w 75 przypadkach 
158 pracowników skierowano do innych prac. Wstrzymano eksploatację 272 maszyn i zakazano 
wykonywania prac w 10 przypadkach. Rodzaje decyzji przedstawia poniższy wykres.  

 

Rodzaje decyzji dotyczących bhp 

 
 
 

3. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 
świadczenia 

 
W wyniku działalności kontrolnej w 2021 r. inspektorzy wydali 196 decyzji nakazujących 

wypłacenie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych. Rozstrzygnięcia te dotyczyły świadczeń 
należnych 1 270 pracownikom w łącznej kwocie 4 065 291 zł.  

 

Decyzje wydane 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba decyzji wydanych 362 240 196 

Liczba pracowników, których dotyczyły 2 783 2 241 1270 

Kwota należności wskazana w decyzjach 5 539 280 4 065 887 4 065 291 

  

Decyzje zrealizowane 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Liczba decyzji zrealizowanych 166 97 75 

Liczba pracowników, których dotyczyły 1 535 419 676 

Kwota należności wypłaconych 2 099 854 812 113 1 216 851 

 
 
 

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)

10
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75

71
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272

1475

6742
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4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

 
W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych ujawniono popełnienie 2.066 wykroczeń.  
 
Konsekwencją stwierdzonych wykroczeń było: 

 sporządzenie 41 wniosków o ukaranie, zawierających 127 wykroczeń,  
 nałożenie 528 grzywien w drodze mandatu karnego zawierających 1 261 wykroczeń. 
 w 407 przypadkach zastosowano również środki oddziaływania wychowawczego zawierające 

678 wykroczeń.  
 

Najczęściej ujawniane wykroczenia dotyczyły sfery bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 283 
Kp.) – 1.027 (tj. 49,7% ogółu wykroczeń). Należały do nich: brak szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, brak profilaktycznych badań lekarskich, brak urządzeń ochronnych w budownictwie, 
brak odpowiedniego nadzoru. Następna grupa naruszeń dotyczyła niewypłacania świadczeń 
pracowniczych, nieudzielania urlopów wypoczynkowych, niewydania świadectwa pracy (art. 282 Kp.) – 
526 (tj. 25,4% ogółu wykroczeń). Ostatnia grupa naruszeń dotyczyła przede wszystkim 
nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy (art. 281 Kp.) – 311 (tj. 15,0% ogółu wykroczeń). 
 
Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową 
 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przeprowadzono 2 915 kontroli w 2 465 
podmiotach. Inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 2 066 wykroczeń związanych z wykonywaniem 
pracy zarobkowej. 
 

Wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej (wg katalogu wykroczeń): 
 

Katalog wykroczeń Liczba wykroczeń % 

art. 283 1027 49,7% 
art. 282 526 25,4% 
art. 281 311 15,0% 
art. 120 Ust. o pr. zatr. 66 3,2% 
art. 121 Ust. o pr. zatr. 7 0,3% 
art. 122 Ust. o pr. zatr. 57 2,7% 
art. 119 Ust. o pr. zatr. 16 0,8% 
DP 27 2 0,1% 

ZH 10 8 0,4% 

MIN.8E. 33 1,6% 

WPC.11.1 1 0,1% 

ZFSŚ 2 0,1% 

PPK 6 0,3% 

INF.19 1 0,1% 

TYM.27 3 0,2% 

ogółem 2066 100,0% 

 
Wnioski o ukaranie 

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. skierowano do sądów 41 wniosków 
o ukaranie, zawierających 127 wykroczeń. 

Ujawnione wykroczenia, które znalazły odzwierciedlenie w skierowanych wnioskach  
o ukaranie, dotyczyły przede wszystkim: niewypłacania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń 
pieniężnych związanych z wykonywaną pracą, przygotowania do pracy (profilaktyczne badania 
lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp), legalności zatrudnienia oraz niewykonania podlegających 
wykonaniu nakazów inspektora pracy.  
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W dalszej kolejności: stosunku pracy, czasu pracy, maszyn i urządzeń technicznych, stanowisk pracy 
(procesy technologiczne, magazynowanie, składowanie) oraz środków ochrony indywidualnej. 
 
Przyczyny zwrotu wniosków o ukaranie, liczba wniosków zwróconych oraz w ilu przypadkach 
wnioski zwracano kilkakrotnie  

W 2021 r. sąd zwrócił do uzupełnienia 4 wnioski o ukaranie. Trzy zwroty dotyczyły wniosków  
o ukaranie z 2021 r. Zwrot dotyczył usunięcia braków formalnych poprzez wskazanie adresów 
pokrzywdzonych, sporządzenia notatki urzędowej i uzupełnienia postępowania dowodowego. 
 
Rozstrzygnięcia Sądów 

Sądy rozpoznały 29 spraw wniesionych w 2021 r. W formie wyroków nakazowych sądy 
wymierzyły 23 kary grzywny na kwotę 45 600 zł. Łączna kwota wszystkich zasądzonych grzywien 
wyniosła 45 600 zł. W 2 sprawach Sąd odmówił wszczęcia postępowania. Wymierzono 1 karę nagany, 
w 2 sprawach Sąd odstąpił od wymierzenia kary. Umorzył postępowanie w 1 sprawie. Sąd rozpoznał 
również 14 spraw wniesionych w 2020 r. i wcześniej. W 1 sprawie Sąd Postanowieniem odmówił 
wszczęcia postępowania.  

W formie wyroków nakazowych rozpoznano 13 spraw, wymierzając 13 kar grzywien na kwotę 
24 200 zł. W wyniku wniesionych do sądu sprzeciwów wymierzono 2 kary grzywny na kwotę 2 700 zł, 
w 2 sprawach odstąpiono od wymierzenia kary grzywny. Łączna kwota zasądzonych grzywien 
wyniosła 26 900 zł.   

Sąd II instancji rozpatrzył 4 apelacje wniesione przez obwinionych. W przypadku 3 apelacji 
wniesionych przez obwinionych sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyroki Sądów I instancji.  
W 1 sprawie Sąd uchylił wyrok sądu I instancji i umorzył postępowanie. 
 
Postępowanie mandatowe 

W roku 2021 r. inspektorzy pracy nałożyli 528 grzywien w drodze mandatu karnego. Liczba 
wykroczeń, za które zastosowano postępowanie mandatowe wynosiła ogółem 1 261.  
Kwota grzywien nałożonych w drodze postępowania mandatowego wyniosła 607 300 zł. W 2021 r. nie 
wniesiono do sądu wniosków o uchylenie nałożonej grzywny w drodze mandatu karnego. 
 
Środki oddziaływania wychowawczego 

W okresie sprawozdawczym w trybie art. 41 Kw. zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego w 407 przypadkach dotyczących 678 wykroczeń. 

Środki oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali przy stwierdzeniu drobnych 
naruszeń z zakresu przepisów prawa pracy, np. drobne zaniżenia świadczeń z tytułu stosunku pracy 
(m. in. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy), które zostały uregulowane jeszcze  
w trakcie kontroli; z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, np.: 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 2021 r. należy zwrócić uwagę na szerokie stosowanie 
rozstrzygania spraw przez sądy na posiedzeniach w trybie nakazowym.  
Pozwala to sądowi na szybsze rozpoznawanie spraw, nie powodując ograniczeń w uprawnieniach 
stron (sprzeciw).  

W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost liczby wniosków o ukaranie. Spowodowane to było 
odmową przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego lub rodzajem popełnionych wykroczeń. 

W okresie sprawozdawczym sądy dokonały zwrotu 4 wniosków o ukaranie, w tym  
3 wniesionych do sądu w 2021 r. Po ich uzupełnieniu, zgodnie z żądaniem Sądu, wnioski o ukaranie 
zostały ponownie skierowane do rozpoznania. Przyczyną zwrotu było niepełne, zdaniem sądu, 
przeprowadzenie czynności wyjaśniających. 

 
 
 

 

5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oraz współpraca z prokuraturą i sądami 
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W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy pracy wnieśli do Prokuratur 36 

zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Najczęściej, tj. w 24 przypadkach, zawiadamiano prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa opisanego w art. 225 § 2 kodeksu karnego, w 5 przypadkach z art. 220 § 1 
k.k. i w 2 przypadkach z art. 160 k.k. 

W pozostałych przypadkach skierowano do Prokuratury po 1 zawiadomieniu z art.: 220 i 160 
k.k., 160 i 270 § 1 k.k., 270 § 1, 221 k.k, 244 k.k. 

 
Prokuratura wszczęła postępowania w 18 przypadkach, które dotyczyły zawiadomień 

skierowanych do prokuratury w 2021 r. W 14 przypadkach organy ścigania przysłały pisemną 
informację dotyczącą wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.  

Wszczęto również 9 postępowań, które dotyczyły zawiadomień skierowanych do prokuratury  
w 2020 r. W 2 przypadkach organy ścigania przysłały pisemną informację.  

 
W 3 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania oraz w 2 przypadkach 

przysłali pisemną informację bez uzasadnienia odmowy wszczęcia. Inspektor pracy wniósł zażalenie  
w 1 sprawie o odmowie wszczęcia dochodzenia, a Prokuratura przesłała zażalenie do Sądu.  

 
W jednej sprawie inspektor pracy po zapoznaniu się z treścią postanowienia o odmowie 

wszczęcia dochodzenia postanowił nie wnosić zażalenia. W kolejnym przypadku inspektor pracy 
wystąpił z wnioskiem do Prokuratury Okręgowej o zobowiązanie Prokuratora Prokuratury Rejonowej do 
przysłania postanowienia o odmowie wszczęcia wraz z uzasadnieniem. Do Inspekcji Pracy wpłynęło 
pismo o zbadaniu sprawy, następnie wszczęto postępowanie. Prokuratura umorzyła postępowanie, na 
które inspektor pracy wniósł zażalenie. 

 
W 2021 r., w związku ze skierowanymi zawiadomieniami, prokuratura umorzyła 8 postępowań. 

Inspektor pracy wniósł zażalenie w 3 przypadkach, a Prokuratura przesłała zażalenia na umorzenie 
postępowania do Sądu. Zażalenia na postanowienie o umorzeniu przekazane przez Prokuraturę do 
Sądu czekają na rozpoznanie.  
 

W przypadku 1 zawiadomienia o umorzeniu Prokuratura nie przysłała jeszcze postanowienia  
z uzasadnieniem, mimo skierowanego do niej wniosku złożonego w trybie art. 325e kpk.  

 
Ponadto, w 2021 r. wpłynęło: 11 postanowień o umorzeniach postępowań dotyczących 

zawiadomień skierowanych w 2020 r. (w 8 przypadkach złożono zażalenie na takie postanowienia,  
w 7 przypadkach Prokuratura zażalenia przekazała, celem rozpoznania, do Sądu, w 1 przypadku nie 
otrzymaliśmy jeszcze informacji z Prokuratury). W 1 przypadku umorzenie postępowania nastąpiło po 
ponownym rozpatrzeniu sprawy z 2020 r. W 2 przypadkach przysłano postanowienie o umorzeniu bez 
uzasadnienia, na które inspektor pracy wysłał wnioski o uzasadnienie postępowania.  
 W 1 przypadku postanowienie o umorzeniu dotyczyło zawiadomienia z 2018 r.  

 
W zawiadomieniach skierowanych do Prokuratury w 2020 r. w 5 przypadkach Sąd wydał 

postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazał Prokuraturze do dalszego 
prowadzenia sprawy. W 5 przypadku Sąd nie uwzględnił zażalenia inspektora pracy i utrzymał w mocy 
zaskarżone postanowienie. W 2 sprawach dotyczących zawiadomień z 2019 r. Sąd wydał 
postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazał Prokuraturze do dalszego 
prowadzenia postępowania. W 1 zawiadomieniu z 2018 r. i wniesionym w tym samym roku akcie 
oskarżenia tj. w 2018 r.- Sąd Okręgowy zmienił wcześniej wydany wyrok Sądu I instancji na 
postanowienie o umorzeniu postępowania w wyniku apelacji oskarżonego. 

 
W 2021 r. Prokuratura przesłała do Sądów 6 aktów oskarżenia w odniesieniu do zawiadomień 

z 2021 r., 4 akty oskarżenia dotyczące zawiadomień z 2020 r., 1 akt oskarżenia dotyczący 
zawiadomienia z 2019 r. oraz 2 dotyczące zawiadomień do Prokuratury z 2018 r.  
 
 
 
 
Wyroki Sądów 
Z uzyskanych danych wynika, że w 2021 r. na podstawie zawiadomień skierowanych do Prokuratury  
w 2020 r. Sąd wydał 1 wyrok tj.: 

o – art. 225 § 2 kk, Sąd Rejonowy I instancji orzekł karę grzywny; 
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 Do zawiadomień z 2019 r. przysłano 3 wyroki tj.: 

o art. 225 § 2 kk, Sąd Rejonowy I instancji w 1 przypadku orzekł karę grzywny,  
w 2 sprawach warunkowo umorzył postępowanie; 

 
W przypadku zawiadomień z 2018 r. Sądy przysłały 4 wyroki tj.:  

o art. 220 kk, w jednej sprawie Sąd Rejonowy I instancji orzekł wyrokiem karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zwieszeniem wykonania kary oraz wymierzył oskarżonemu grzywnę, 
w drugiej sprawie skazał oskarżonego wyrokiem na karę pozbawienia wolności z warunkowym 
zwieszeniem wykonania kary oraz wymierzył karę grzywny, w wyniku apelacji Sąd Okręgowy 
zmienił wyrok Sądu I instancji i umorzył postępowanie,  

o art. 225 § 2 kk., Sąd Rejonowy I instancji wymierzył wyrokiem karę ograniczenia wolności oraz 
zobowiązał do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, 

o art. 221 kk., Sąd Rejonowy I instancji orzekł wyrokiem karę grzywny; 
 
W przypadku zawiadomień z 2017 r. Sądy przysłały 2 wyroki tj.:  

o art. 160 § 1 kk., Sąd Rejonowy I instancji wymierzył wyrokiem karę ograniczenia wolności oraz 
zobowiązał do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz orzekł 
nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 

o art. 220 kk., Sąd Rejonowy I instancji wydał wyrok uniewinniający, 
 
W przypadku zawiadomień z 2016 r. Sądy przysłały 2 wyroki tj.:  

o art. 160 § 1 kk., Sąd Rejonowy I instancji skazał oskarżonego wyrokiem na karę pozbawienia 
wolności z warunkowym zwieszeniem kary. W skutek apelacji Sąd Okręgowy zmienił wyrok  
I instancji i wymierzył karę grzywny dokonując zmiany kwalifikacji czynu na art. 220 kk, 

o art. 220 kk., Sąd Okręgowy na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę oskarżonej  
i prokuratora zmienił wyrok I instancji z 2018r. i uniewinnił oskarżoną od zarzucanego jej 
czynu. 

 
Współpraca z prokuraturą i sądami 

Na wniosek Prokuratury inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzili 2 kontrole. 

 
Wspólne spotkania i szkolenia inspektorów pracy oraz prokuratorów i sędziów 

W 2021 r. prowadzono 3 szkolenia na rzecz jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej 
w Bydgoszczy działających wg właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy. Dodatkowo prowadzono indywidualne konsultacje między organami w sprawach 
dotyczących wypadków przy pracy. 
 

6. Skargi i wnioski 
 
Tematyka skarg – informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
złożono 2 530 skarg. W okresie sprawozdawczym rozpoznano 2 345 skarg czyli 92,69% ogółu 
złożonych, a do końca roku 178 skarg nie zostało rozpoznanych. W większości 60% ogółu złożonych, 
skargi składali pracownicy i byli pracownicy.  

Rozpatrując w zgłoszonych skargach inspektorzy pracy zbadali łącznie aż 4 119 problemów  
z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy,  
z czego 1 420 było bezzasadnych, 1 249 zasadnych i 11 częściowo zasadnych. W tabeli 
zamieszczono najczęściej badane problemy, będące przedmiotem zgłaszanych skarg. 
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Przedmiot 
badanych skarg 

Odsetek 
badanych 

problemów 
Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za 
pracę 

40,53 % 
Niewypłacenie i nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 
niewypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, niewypłacenie 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Stosunek pracy 25,27 % Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy  
o pracę, niewydanie świadectwa pracy 

Inne 7,38% 
Sprawy nie związane z działalnością PIP lub będące poza 
kompetencjami PIP. 

Czas pracy 5,35 % 

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 dobowych  
i tygodniowych. 

Legalność zatrudnienia 7,94 % 

Niezgłoszenie, bądź nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego osoby zatrudnionej, bądź osoby wykonującej inną 
pracę zarobkową, niedopełnienie obowiązku opłacania, bądź 
nieopłacanie w terminie składek na Fundusz Pracy, 

Przygotowanie do pracy 4,5 % 
Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 
wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie przeprowadzone 
szkolenia pracowników wstępne – instruktaż ogólny i stanowiskowy. 

Warunki pracy 2,5 % 

Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach pracy, brak 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, niedostarczenie przez 
pracodawcę odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochron 
osobistych. 

Umowy cywilnoprawne 6,1% Niewypłacanie wynagrodzenia lub wypłacanie stawki niższej niż 
minimalna wynikająca z przepisów.  

Inne problemy z 
zakresu bhp 

1,0 % 

Nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy  
do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, 
 brak protokołu powypadkowego, inne nieprawidłowości w ustalaniu 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 
 
Skargi zgłoszone przez związki zawodowe 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy wypłynęło 51 skarg 
związkowych – dwie zostały wycofane, a jedna została przekazana do innego Okręgu. Inspektorzy 
pracy rozpatrzyli 48 skarg i wniosków organizacji związkowych. Spośród wszystkich badanych skarg 
stwierdzono 18 skarg zasadnych, 11 częściowo zasadnych i 7 skarg bezzasadnych. W przypadku 10 
skarg brak było przedmiotu skargi zgodnie z właściwością organów PIP. 
 
 
Zakres tematyczny 
 Związki zawodowe złożyły 48 skarg w ramach, których zgłoszono 106 problemów  
z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad funkcjonowania Zakładowych 
Funduszy Socjalnych i PPK. W ramach przeprowadzonych 46 kontroli uznano 49 problemów za 
uzasadnione, 30 problemów było bezzasadnych, a 27 problemów nie można było zbadać. Zgłoszone 
problemy zestawiono w tabeli na kolejnej stronie. 
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Przedmiot  
badanych skarg 

Liczba 
uzasadnionych 

przypadków 
Czego problem najczęściej dotyczył 

Przepisy o ZFŚS i 
PPK 

18 

Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych bez uzgodnienia z organizacją związkową, 
nieprawidłowy regulamin ZFŚS, przyznawanie świadczeń 
niezgodnych z celami ustawy, bądź niezgodnych z regulaminem. 
Nieprawidłowości w zakresie przepisów PPK 

Przepisy o czasie 
pracy 

12 

Nieustalenie systemów, rozkładów czasu pracy i nieprzyjęcie 
okresu rozliczeniowego, zatrudnianie powyżej dopuszczalnej 
liczy godzin nadliczbowych, brak wymaganych odpoczynków, 
nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 
pracy, nieprawidłowe rozliczanie nadgodzin oraz pracy w dni 
dodatkowe (poza rozkładem czasu pracy). 

Stosunek pracy 5 Nieprawidłowy regulamin pracy, nieprawidłowe prowadzenie akt 
osobowych, nieprawidłowości przy wypowiedzeniu umów. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

35 

Niedostosowanie obiektów, pomieszczeń pracy do wymagań, 
brak zabezpieczenia lub niewłaściwe oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych, brak, bądź niewłaściwy stan pomieszczeń 
higienicznosanitarnych lub niespełnianie wymagań w zakresie 
rodzaju i wielkości pomieszczeń higienicznosanitarnych, 
niewłaściwa organizacja stanowisk pracy, brak ładu porządku  
i wyposażenia, niesprawne urządzenia techniczne. 

Stosunek pracy 12 Nieprawidłowy regulamin pracy, nieprawidłowe prowadzenie akt 
osobowych, nieprawidłowości przy wypowiedzeniu umów. 

Ochrona 
wynagrodzenia 

23 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę, 
nieprawidłowości dotyczące dodatkowego wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych, a także z tytułu podróży 
służbowych, nieprawidłowy regulamin wynagradzania. 

Inne zagadnienia 4 Problemy poza kompetencją PIP 

 
 
Podsumowanie i wnioski 

Kontrole związane z badaniem skarg zgłoszonych przez związki zawodowe stanowiły, tak jak 
w latach ubiegłych 2 % ogółu zgłoszonych skarg. Przedmiotem zgłaszanych skarg przez związki 
zawodowe były przede wszystkim sprawy związane z ochroną wynagrodzenia za pracę oraz dotyczące 
nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami Funduszu socjalnego. 
 
Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu  
i mobbingu 

W roku 2021 wpłynęło 31 skarg dotyczących dyskryminacji i 111 skarg dotyczących mobbingu. 
Przeprowadzono analizę i kontrole we wskazanych wyżej zagadnieniach. Na 31 skarg dotyczących 
dyskryminacji 2 problemy były zasadne, 19 bezzasadnych a 10 problemów było niemożliwych do 
ustalenia. W przypadku mobbingu – na 111 skarg tylko 3 skargi uznano za zasadne, 24 za 
bezzasadne, a 83 problemy okazały się niemożliwe do sprawdzenia. 

W 2021 wpłynęły 4 skargi dotyczące molestowania, które w 3 przypadkach okazały się 
bezzasadne, a 1 niemożliwa do sprawdzenia. Ponadto wpłynęły 2 skargi dotyczące molestowania 
seksualnego, które były niemożliwe do sprawdzenia.  
 
Zakres tematyczny 
 Tematyka zgłaszanych spraw dotyczyła głównie dyskryminacji przy kształtowaniu 
wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia oraz braku zatrudnienia. Na 31 problemów 
dotyczących dyskryminacji tylko 2 uznano jako zasadne. W przypadku mobbingu na 111 problemów 
tylko 3 potwierdziło ich zasadność, przy czym problem głównie sprowadzał się do braku opracowania  
i wdrożenia przez pracodawcę określonych procedur antymobbingowych. 
 W 2021 r. wpłynęły skargi dotyczące molestowania i molestowania seksualnego, które były 
niemożliwe do sprawdzenia, ze względu na swoją wrażliwość i brak odpowiednich narzędzi do badania 
tego typu zachowania. 
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Podsumowanie i wnioski 
 Problematyka mobbingu – z uwagi na złożoność sytuacji faktycznych i określony stan prawny 

nie może podlegać jednoznacznej ocenie przez organy PIP. Skargi składane przez pracowników lub 
byłych pracowników często odnoszą się do negatywnych relacji międzyludzkich w miejscu pracy, na 
które nie ma wpływu organ kontroli. Często też krytyka jest odbierana jako przejaw dyskredytowania  
i mobbingu. Inspektorzy pracy w latach wcześniejszych analizowali inspektorzy pracy wskazywały 
jedynie na brak właściwych stosunków międzyludzkich panujących u pracodawców. Jedynym środkiem 
prawnym stosowanym przez inspektorów pracy po kontroli jest wniosek o opracowanie i wdrożenie  
u danego pracodawcy procedur antymobbingowych. Pracownicy powinni wiedzieć, komu i w jakiej 
formie powinni zgłaszać zachowania współpracowników lub przełożonych noszące cechy mobbingu.  

Sprawy dotyczące dyskryminacji w porównaniu z przejawami mobbingu, są łatwiejsze do 
sprawdzenia przez inspektora pracy z uwagi na ciężar dowodowy. To pracodawca winien wykazać, że 
kierował się obiektywnymi przesłankami.  

Temat molestowania i molestowania seksualnego jest bardzo trudny do kontroli. Wrażliwość 
tego typu zachowań jest bardzo trudna do analizy i kontroli. Brak jest wypracowanych narzędzi 
kontrolnych w tym zakresie. Inspektor pracy ma niewielkie możliwości przeprowadzenia tego rodzaju 
kontroli z uwagi na obowiązujące przepisy i brak wypracowanych procedur. 

 

7. Porady prawne i techniczne 
 
Informacje ogólne 

W roku 2021 udzielono ogółem 16 135 porad, w tym 15 155 prawnych i 980 technicznych. 
Forma porad udzielanych w ramach działalności Państwowej Inspekcji Pracy kształtowała się  
w sposób następujący: 570 porad udzielono na piśmie, 26 porad udzielono drogą e-mailową, 12 463 
porad udzielono telefonicznie i 3 076 ustnie.  

Ponadto w czasie prowadzenia kontroli inspektorzy pracy udzielili 16 441 porad, w tym 7 461 
prawnych, 7 283 technicznych oraz 1 697 dotyczących legalności zatrudnienia.  

Łącznie udzielono 32 576 porad. Liczba porad będąca w udziale Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy, w porównaniu z rokiem poprzednimi, uległa znacznemu zwiększeniu z uwagi na 
wymuszone epidemią wirusa SARS-CoV-2 zmiany. Na zwiększenie ilości porad wpływ miało też 
zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, a co za tym idzie chęć egzekwowania swoich praw  
i obowiązków dotyczących zarówno pracodawców, jak i pracowników. Świadomość prawna obywateli 
stanowi obecnie jeden z kluczowych czynników kształtujących proces tworzenia prawa, jak i jeden  
z głównych warunków skuteczności prawa.  

 
Informacje dotyczące zakresu tematycznego porad 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, w roku 2021, porady prawne udzielane były  
w zakresie m.in: 

 stosunek pracy - 3 934 
 wynagrodzenia - 2 858 
 urlopy pracownicze – 1 501 
 czas pracy – 1 221 
 legalność zatrudnienia, w tym cudzoziemców - 366 
 uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - 716 
 wypadki i choroby zawodowe - 377 
 przygotowania do pracy – badania - 427 
 rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - 

648 
 mobbingu - 134 
 koronawirus w tym wynagrodzenia i czas pracy – 193    

 
W ramach dostępu do pomocy prawnej, porad udzielono m.in: 

 były pracownik - 2.739 
 cudzoziemiec - 203 
 inny - 1.529 
 organ/urząd państwowy - 25 
 organ/urząd samorządu terytorialnego - 68 
 organizacje pracodawców - 13 
 osoba ubiegająca się o zatrudnienie - 179 
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 pracodawca/przedsiębiorca – 2 733 
 pracownik niepełnosprawny - 693 
 pracownik/pracownicy zbiorowo – 7 717 
 rolnik indywidualny - 1 
 służba bhp - 176 
 społeczny inspektor pracy - 9 
 związek zawodowy – 50. 
 

Porady udzielane związkom zawodowym. 
W roku 2021 przedstawicielom związków zawodowych udzielono 50 porad, w tym  

9 pisemnie, 32 telefonicznie i 9 ustnie. Pytania skierowane przez przedstawicieli związków 
zawodowych dotyczyły w szczególności zagadnień związanych ze stosowaniem wewnątrzzakładowych 
źródeł prawa pracy – pytano o kwestie dotyczące rozkładu czasu pracy, wynagrodzeń za pracę oraz 
dyskryminacji. 

 
W 2021 r. Organizacje związkowe 6 razy wystąpiły z zapytaniami na piśmie, w tym: 

 Związek Zawodowy Poligrafów,   
 Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność”, 
 Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników 

 
Analiza porad dotyczących rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem 
pandemii SARS-CoV-2.  

 
W roku 2021 udzielono łącznie 393 porad dotyczących zagadnień związanych z ogłoszoną na 

terenie kraju epidemią wirusa SARS-CoV-2, w tym m. in. 136 porad związanych z wynagrodzeniami, 
59 porad dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz 57 porad 
dotyczących czasu pracy. 

Jak wynika z powyższego najwięcej wątpliwości wzbudzały zagadnienia związane  
z wynagrodzeniami, co z całą pewnością uzasadnione jest wprowadzaniem kolejnych „tarcz 
antykryzysowych”. Zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz kolejne wprowadzane do niej zmiany i przepisy 
wykonawcze, ze względu na swoją różnorodność i szybkość dokonywanych zmian wywołały 
uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Ponadto, pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna 
spowodowała znaczny niepokój pracowników i pracodawców o to, jak należy dostosować zakłady 
pracy do obowiązującej regulacji. Szczególnie w obszarze wynagrodzeń pracownicy, ale też 
pracodawcy kierowali do OIP zapytania związane z zasadami, prawidłowością i zasadnością 
zawierania porozumień o obniżeniu wymiaru czasu pracy i wynagrodzeń. 
 

8. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 
 
Dane statystyczne  

W 2021 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęły ogółem 52 wnioski 
(wzrost o 13 w porównaniu do roku 2020) o zarejestrowanie zakładowych układów zbiorowych pracy, 
protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji o wypowiedzeniu układu, rozwiązaniu układu za 
porozumieniem stron, odstąpieniu od stosowania układu, rozwiązaniu organizacji związkowej, 
wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony układu, zawieszenia w części 
postanowień układu. 
Podział wniosków przedstawia się następująco: 

 wnioski o rejestrację zakładowych układów zbiorowych pracy – 5 (3 + 2 po dokonaniu zmian) 
 wnioski o rejestrację protokołów dodatkowych – 40 ( 38 + 2 po zmianach) 
  wnioski o wpis informacji do rejestru - 7 w tym o: 

o wypowiedzeniu układu – 2  
o rozwiązaniu układu za porozumieniem stron - 4 
o wstąpieniu związku zawodowego w prawa strony - 0 
o rozwiązaniu organizacji związkowej - 0  
o odstąpieniu od stosowania układu w całości – 0 
o zawieszeniu w części zuzp - 1 
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Rozpatrzono wszystkie wnioski (52), które wpłynęły do 31.12.2021 r. Skierowano odmowy 
rozpatrzenia wniosków o rejestrację: nowego zuzp , 2 protokołów dodatkowych i 1 informacji.  

W przypadku 3 nowych zuzp rozwiązano na mocy porozumienia stron dotychczas 
obowiązujące układy. W jednym przypadku pracodawca wypowiedział zakładowy układ zbiorowy 
pracy, następnie – za zgodą organizacji związkowych – wycofał wypowiedzenie w trakcie jego biegu. 
 
Informacje – przykłady regulacji 

W okresie sprawozdawczym zakwestionowano postanowienia niezgodne z prawem  
w przypadku dwóch z trzech nowych układów zbiorowych pracy. 

Wydano dwa postanowienia dotyczące postanowień niezgodnych z prawem: nie zapewniono, 
aby stawki wynagrodzeń zasadniczych były co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę 
– taki zapis wynikał z przepisów ogólnych w układzie zbiorowym.  

 
Zakładowe układy zbiorowe pracy oraz protokoły dodatkowe zarejestrowane w 2021 r. 

zawierane były dla wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, z wyłączeniem 
pracowników zarządzających i głównego księgowego.  

Przedmiotem treści protokołów dodatkowych były: zmiana na korzyść tabeli stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, zmiana tabeli zaszeregowania stanowisk pracy, zmiana (zwiększenie) 
dopuszczalnego limitu pracy w godzinach nadliczbowych, rezygnacja z tworzenia zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. 

W przypadku 1 pracodawcy zawarto porozumienie o zawieszeniu premii dla pracowników na 
stanowiskach nierobotniczych do 31.12.2021 r. 

W zawieranych zakładowych układach zbiorowych pracy określano głównie wysokość 
wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania innych świadczeń pieniężnych: nagrody 
jubileuszowe, premie uznaniowe i regulaminowe, wyższe niż wynikające z kodeksu pracy odprawy 
emerytalno-rentowe oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki funkcyjne, dodatki za 
pełnienie dyżurów poza miejscem pracy. 

 
Przykłady korzystniejszych regulacji zawartych w zakładowych układach zbiorowych pracy 

zarejestrowanych w 2021 r: 
 przyznanie pracownikom nagród jubileuszowych, 
 przyznanie pracownikom odpraw emerytalno-rentowych poczynając od 150% po 10 latach 

pracy do 550% po 50 latach pracy, 
 przyznanie dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości 40% stawki osobistego 

zaszeregowania, 
 przyznanie pracownikom dodatków za warunki szkodliwe dla zdrowia, 
 za każdą godzinę pracy w dni świąteczne, na II i III zmianie w dniach 24 i 31 grudnia danego 

roku przyznano dodatek w wysokości 150% stawki godzinowej wynikającej ze stawki 
osobistego zaszeregowania.  

 
Formy działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie prawa układowego 
 W zakresie prawa układowego udzielono ogółem 16 porad prawnych, w tym 1 na piśmie, 15 
porad telefonicznych. W przypadku udzielania porad telefonicznych inspektor pracy zajmująca się 
weryfikacją zakładowych układów zbiorowych pracy wyjaśniała pracodawcom i organizacjom 
związkowym sprawy proceduralne oraz merytoryczne dotyczące zapisów w układach zbiorowych 
pracy. 

Przedmiotem pozostałych porad były głównie kwestie związane z dokumentami niezbędnymi 
do rejestracji zakładowych układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych, wpisaniem informacji 
do rejestru, koniecznością składania wypowiedzeń zmieniających w przypadku wprowadzania 
rozwiązań mniej korzystnych niż dotychczas obowiązujące, dotyczących możliwości zawieszenia 
postanowień układu. Szczegółowe porady prawne z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa  
i higieny pracy udzielane były również w czasie kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy. 

W 2021 r. nie odbyły się, z uwagi na pandemię, szkolenia związane z problematyką 
zbiorowego prawa pracy. 

 
Podsumowanie i wnioski 

W roku 2021 wzrosła liczba wniosków o rejestrację nowych układów zbiorowych pracy oraz 
wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych do układów. W 2021 r. wpisano do rejestru 
Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 3 nowe zakładowe układy zbiorowe pracy, 5 układów 
rozwiązano (3 dotychczas obowiązujące, jeden rozwiązano za porozumieniem stron i jeden 
wypowiedziano). Na dzień 31.12.2020 r. liczba układów zbiorowych pracy zarejestrowanych 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy wynosiła 437, o dwa mniej niż na 31.12.2020 r.  
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Sytuacja ekonomiczna pracodawców powoduje, że zmniejszają oni co roku odpisy na Fundusz 
socjalny albo w ogóle rezygnują z tworzenia Funduszu oraz z wypłaty świadczenia urlopowego.  

W nowo zawartych zakładowych układach zbiorowych pracy strony wprowadziły do układu 
regulacje korzystniejsze niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. 

 
Dane o liczbie zakładowych układów zbiorowych pracy zarejestrowanych w 2021 r. oraz 
zawierających korzystniejsze zasady wynagradzania i nabywania innych świadczeń pieniężnych 
ze stosunku pracy. 
 
W okresie sprawozdawczym zrejestrowano 3 zakładowe układy zbiorowe pracy. Korzystniejsze zasady 
wynagradzania i nabywania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy wprowadzono  
w zakresie niżej wskazanym:  

 nagrody jubileuszowe (3 układy), 
 dodatki do odpraw emerytalno-rentowych albo wyższe odprawy ( 3 układy),  
 żaden układ nie przewidywał wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
 wprowadzono w układach skróconego wymiaru czasu pracy,  
 w żadnym układzie nie zawarto postanowienia dotyczącego dodatkowego urlopu dla 

pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub szczególnie 
niebezpiecznych, 

 żaden układ nie przewidywał dłuższego okresu wypowiedzenia.  
 

9. Spory zbiorowe pracy 
 

Informacja o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców, u których został wszczęty 
spór zbiorowy wg PKD z 2021 r. z podziałem na sekcje (wg liczby zgłoszonych sporów 
zbiorowych). 
 
Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 123) pracodawcy w 2021 r. zgłosili Okręgowemu Inspektorowi Pracy  
w Bydgoszczy ogółem 32 spory zbiorowe. 
 

Sekcja PKD Liczba sporów 

C - przetwórstwo przemysłowe 2 

D – wytwarzanie energii  2 

O - administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

23 

Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 

H - transport 2 

 
 

Najwięcej sporów zbiorowych zgłosili pracodawcy zaliczani wg katalogu rodzajów działalności 
PKD do sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa.  
  
 
Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe dotyczących: 

 warunków pracy – 4 
 warunków płacy – 32  
 świadczeń socjalnych – 2 
 praw i wolności związkowych – 2 
 innych, nieobjętych definicją sporu – 2 

 
 
Trzy organizacje związkowe wystąpiły do pracodawcy z żądaniami : 

 podwyższenia premii dla pracowników w grudniu 2021 do kwoty 1 500,- zł 
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 w przypadku nie uwzględnienia w/w żądania związki wnoszą o przekazanie szczegółowych 
informacji nt. sytuacji finansowej (wykonanie planu finansowego za 2020 r. liczby pracowników 
zatrudnionych na umowę zlecenie i w niepełnym wymiarze, kosztów Zarządu za lata 2018, 
2019 i 2020, kosztow floty samochodowej, liczby samochodów służbowych do indywidualnego 
korzystania przez kadrę kierowniczą). 

 
W odpowiedzi do strony związkowej pracodawca poinformował, że żądania strony związkowej 

obecnie nie są możliwe do spełnienia z uwagi na obecną, niepewną sytuację ekonomiczną 
spowodowana m.in. przez pandemię.  
 
Liczba przeprowadzonych kontroli. 

W roku 2021 nie prowadzono kontroli związanych ze zgłoszonymi sporami zbiorowymi.  
 
Rodzaj i liczba zastosowanych środków prawnych dotyczących przedmiotu sporu zbiorowego 
oraz uzyskane efekty  

Z uwagi na brak kontroli nie stosowano środków prawnych dotyczących sporów zbiorowych.  
 
Dostępne dane o wyniku sporów (w tym liczba porozumień kończących spór zbiorowy).  

W roku 2021 wpłynęły 23 pisma, w których pracodawcy poinformowali o zakończeniu sporu 
zbiorowego, 22 dotyczyły sporów wszczętych w roku 2021 a 1 dotyczyło zakończenia sporu z roku 
2019. 
 
Uwagi, wnioski 

Przedmiotem sporów zbiorowych wszczętych pomiędzy związkami zawodowymi działającymi 
w zakładach pracy a pracodawcami były przede wszystkim żądania podniesienia wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy. Związki zawodowe wnosiły najczęściej o wzrost wynagrodzeń oraz o ich 
coroczną waloryzację.  

Nadal przedmiotem żądań organizacji związkowych są sprawy nie mieszczące się w definicji 
zawartej w art. 1 ustawy. W trakcie szkoleń dla partnerów społecznych należy zwracać większą uwagę 
na przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  
 

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

 
W 2021 r. przeprowadzono 11 kontroli dotyczących wydawania zezwoleń na wykonywanie 

pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci.  
Wszystkie kontrole zostały podjęte w wyniku wniosku pracodawcy o wydanie takiego 

zezwolenia. Wnioskodawcą było 7 instytucji wykonujących działalność kulturalno-artystyczną lub 
reklamową.  

Inspektorzy pracy prowadzący kontrole związane z wydaniem zezwolenia na pracę dzieci 
oprócz analizy dokumentów przedstawionych przez pracodawcę (pisemnej zgody rodziców lub 
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 oraz 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 czy też w hałasie. Nie występują sceny brutalne i demoralizujące 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. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
ZDROWIA W MIEJSCU PRACY 
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1. Badanie okoliczności i przyczyn śmiertelnych, ciężkich 
i zbiorowych wypadków przy pracy 

 
Informacje ogólne 
  Nadrzędnym celem ochrony pracy jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka w procesie pracy, 
dlatego OIP w Bydgoszczy powadzi działania ukierunkowane na eliminowanie zagrożeń w miejscu 
pracy lub ograniczenie ich oddziaływania na pracujących. Temu celowi służy m.in. wnikliwa analiza 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających 
podobnym zdarzeniom w przyszłości. 
 W 2021 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono w sumie 168 
wypadków. Informacje o wypadkach Okręgowy Inspektor Pracy uzyskiwał od pracodawców oraz od 
innych podmiotów takich jak: policja, pogotowie ratunkowe, centrum zarządzania kryzysowego oraz 
masmedia. 
 Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 118 wypadków przy pracy, na które składało 
się 109 indywidualnych i 9 zbiorowych (20 osób poszkodowanych w wypadkach zbiorowych).  
W wyniku zbadanych wypadków poszkodowanych zostało łącznie 129 osób, z których 15 poniosło 
śmierć, 38 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 76 - lżejsze obrażenia. Około 89% ogółu 
poszkodowanych stanowili mężczyźni (115 osób), natomiast prawie 11% - kobiety (14 osób). 
 

Rok 
zaistnienia 
wypadku 

Liczba zbadanych 
wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

Ogółem 

W tym: 

Ze skutkiem 
śmiertelnym 

Z ciężkimi 
obrażeniami 

ciała 

2021 
ogółem 118 129 15 38 
w tym zbiorowych   9  20  1  4 

2020 
ogółem 130 138 12 48 
w tym zbiorowych  9  17  0  5 

2019 
Ogółem 120 128 10 54 
w tym zbiorowych  12  18  3  2 

  
 W 2021 r. wśród poszkodowanych w zbadanych wypadkach prawie 88% stanowili pracownicy 
(113 osób), natomiast nieco ponad 12% stanowiły osoby świadczące pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy (16 osób). 
 

 
  

2019 2020 2021

81,3% 87,7% 87,6%

18,7% 12,3% 12,4%

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach - według 
podstawy świadczenia pracy w latach 2019 - 2021

poszkodowani
świadczący pracę na
innej podstawie

Poszkodowani
świadczący pracę na
podstawie umowy o
pracę
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Zdecydowana większość poszkodowanych w zbadanych wypadkach – prawie 87% posiadała 
obywatelstwo polskie (112 osób), nieco ponad 12% było obywatelami krajów spoza Unii Europejskiej 
(16 osób). 
  
 W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowane zostały 53 osoby o stażu 
pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (około 41% ogółu poszkodowanych), z których 11 to 
poszkodowani o stażu pracy do 7 dni (wśród nich 2 poniosły śmierć, 4 doznało ciężkich obrażeń ciała 
oraz 5 - lżejszych obrażeń).  
 Największą liczbę poszkodowanych stanowili ludzie w wieku od 30 do 39 lat – 35 osób (około 
27% ogółu poszkodowanych), w następnej kolejności od 50 do 59 lat - 30 osób (około 23%), od 19 do 
29 lat – 25 osób (około 19%), od 40 do 49 lat – 24 osoby (prawie 19%), od 60 do 69 lat – 13 osób 
(około 10%) oraz od 16 do 18 lat – 2 osoby (niecałe 2%). Natomiast najliczniejszą grupę wśród ofiar 
śmiertelnych wypadków przy pracy stanowiły osoby w przedziale od 50 do 59 lat – 6 osób (40%).  
 
„Ofiary śmiertelne w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w latach 2019 – 2021 – wg wieku” 

 
 
 W 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w przetwórstwie 
przemysłowym - 53 wypadki, co stanowi prawie 45% wszystkich wypadków. W następnej kolejności 
wystąpiły w budownictwie - 21 wypadków (około 18%), w handlu i naprawach - 13 wypadków (11%),  
w transporcie i gospodarce magazynowej - 8 wypadków (prawie 7%), w rolnictwie i leśnictwie  
- 6 wypadków (około 5%). W sektorach dostawy wody, usług administrowania i edukacji wystąpiły po  
3 wypadki (po 2,5%). Procentowy udział poszkodowanych w poszczególnych sekcjach gospodarki 
przedstawiono na wykresie. 
 
„Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w 2021 r. - wg sekcji PKD”  

 

2019 (10
poszkodowanych)

2020 (12
poszkodowanych)

2021 (15
poszkodowanych)

10,0% 8,3% 13,0%
10,0% 8,3%

21,0%10,0% 25,0%
13,0%30,0%

33,4%
40,0%

40,0%
25,0%

13,0%
0,0%

0,0% 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

44%

20%

11%

9%
6%

2% 2%

2%
1% 1%

1%

1% 1%

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

handel i naprawy

rolnictwo i leśnictwo

transport i gospodarka magazynowa

dostawa wody

usługi administrowania

administracja publiczna i obrona narodowa

wytwarzanie energii

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

informacja i komunikacja

działalność profesjonalna

górnictwo, wydobywanie
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 Ze względu na zajmowane stanowisko najwięcej poszkodowanych w wypadkach to: robotnicy 
pomocniczy w budownictwie – 19 osób (14,7% ogółu poszkodowanych), robotnicy budowlani robót 
stanu surowego i pokrewni – 10 osób (7,8%), ślusarze i pokrewni – 10 osób (7,8%), mechanicy 
maszyn i urządzeń – 9 osób (7,0%), robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni – 7 osób 
(5,4%), robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni – 6 osób (4,7%), pracownicy do spraw 
ewidencji materiałowej i transportu – 5 osób (3,9%), formierze, odlewniczy, spawacze, blacharze, 
monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni – 5 osób (3,9%), monterzy – 5 osób (3,9%), kierowcy 
autobusów i ciężarówek – 4 osoby (3,1%), kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli 
– 4 osoby (3,1%), elektrycy budowlani i elektromonterzy – 4 osoby (3,1%) oraz operatorzy maszyn  
i urządzeń przetwórczych – 4 osoby (3,1%). 
 
Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków 
 Badając okoliczności 118 wypadków przy pracy inspektorzy pracy ustalili łącznie 537 przyczyn 
tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były tzw. przyczyny ludzkie – 230 przyczyn (prawie 43%)  
i organizacyjne – 215 (40%). Podobnie jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba przyczyn 
związana była z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi; stwierdzono 
92 tzw. przyczyny techniczne (około 17%). 
 

 przyczyny techniczne 

 
 

 przyczyny organizacyjne 

 
 

 przyczyny ludzkie 

 
 
 
 
 

1

2

10

79

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego

wady materiałowe czynnika materialnego

niewłaściwy stan czynnika materialnego

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania…

13

20

182

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

2

5

18

34

55

116

inne przyczyny

stan psychofizyczny pracownika, nie zapewniający…

nieużywanie sprzętu ochronnego

brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem…

niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika

nieprawidłowe zachowanie się pracownika…
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Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli 
 W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych naruszeń przepisów bhp inspektorzy 
pracy wydali łącznie 204 decyzje, w tym 29 decyzji podlegających natychmiastowemu wykonaniu, 20 
decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i innych urządzeń, 10 decyzji wstrzymania prac lub 
działalności ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, 1 decyzję skierowania do 
innych prac pracownika dopuszczonego do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 
wzbronionych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych bez odpowiednich kwalifikacji oraz  
1 decyzję nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn wypadku. 
 Ponadto w 76 wystąpieniach pokontrolnych skierowali łącznie 196 wniosków dotyczących 
podjęcia działań organizacyjno–technicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie 
zagrożeń wypadkowych, uchybień w ocenie ryzyka zawodowego oraz dotyczących przygotowania 
pracowników do pracy, w tym w szczególności niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i nieprawidłowo przeprowadzonych badań lekarskich.  
 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 77 500 złotych. Ponadto w 5 przypadkach, zawiadomili organy prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. 
  
 Badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili łącznie 
1 053 porady, w tym 330 prawnych, 656 technicznych oraz 67 dotyczące legalności zatrudnienia.  
 
 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – przy współudziale partnerów społecznych  
i instytucji państwowych, w tym innych organów nadzoru nad warunkami pracy podejmował w 2021 r. 
działania kontrolno–nadzorcze i prewencyjne w branżach o największym nasileniu zagrożeń 
wypadkowych w celu przeciwdziałania wzrostowi liczby wypadków przy pracy. Łącznie podjęto 25 
takich działań, w tym: przeprowadzono 4 kontrole na wniosek organu policji, w 21 przypadkach 
inspektorzy pracy poinformowali inny organ o wynikach kontroli (5 razy prokuraturę, 5 - związki 
zawodowe, 3 - policję, 2 - ZUS, 2 - UDT, 2 - społeczną inspekcję pracy, 1 - urząd skarbowy, 1 - 
wojewodę).W 24 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili podanie przez płatników składek 
(pracodawców) nieprawidłowych danych w informacjach do ustalenia wysokości składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. W 20 przypadkach pracodawcy – w czasie trwania czynności kontrolnych 
inspektora pracy skorygowali nieprawidłowe dane oraz wysłali nową informację do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W pozostałych 4 przypadkach inspektorzy pracy zawiadomili Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych o nieprawidłowościach w drukach ZUS IWA.  
 Kontrole przeprowadzone w 2021 r. 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 pomimo trudnej 
sytuacji epidemiologicznej w kraju realizowano kampanie i programy prewencyjno – promocyjne, 
wspierające działalność kontrolną w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych.  
 

2. Kontrola poprawności postępowania powypadkowego 
prowadzonego przez pracodawców 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas 
prowadzonych kontroli oceniali sposób realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W toku 198 kontroli 
badaniu poddano 451 dokumentacji powypadkowych, w tym 37 dokumentacji ze zdarzeń, które nie 
zostały uznane za wypadki przy pracy. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Analiza protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wykazała 584 
nieprawidłowości w następujących obszarach: 

 zgłaszania wypadków: ogółem 35 nieprawidłowości (6,0% stwierdzonych uchybień),  
w tym 21 przypadków zgłaszania wypadku przez poszkodowanego w odległym terminie, 5 - 
zawiadamiania o wypadku inspektora pracy PIP w odległym terminie, 4 niezgłoszenia wypadku 
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przez przełożonego osoby poszkodowanej oraz 5 - niezawiadomienie o wypadku właściwego 
inspektora pracy PIP, 

 ustalania okoliczności i przyczyn wypadku: ogółem 354 nieprawidłowości (60,5% 
stwierdzonych uchybień), w tym najwięcej - 163 dotyczyło ustalenia tylko części przyczyn 
wypadku lub ustalenia innych przyczyn niż wynikające z analizy inspektora pracy, następnie 46 
- niewłaściwego składu zespołu powypadkowego, 40 - zaniechania oględzin miejsca wypadku i 
innych czynności niezbędnych do zebrania dowodów dotyczących wypadku, 33 - przystąpienia 
do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką, 28 - niezamieszczenia 
w protokole powypadkowym naruszonych przez pracodawcę w związku z wypadkiem 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp lub innych przepisów dotyczących 
ochrony zdrowia, 14 - ustalenia tylko okoliczności wypadku, 9 - niedotrzymania terminu 
zatwierdzenia protokołu powypadkowego przez pracodawcę, 8 - braku uzasadnienia 
nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy, 6 - stwierdzenia, że wyłączną przyczyną 
wypadku było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia  
i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 4 - 
nieprzystąpienia do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku bądź niesporządzenia 
dokumentacji powypadkowej, 3 - braku w treści protokołu powypadkowego informacji na temat 
przyczyn opóźnień w dochodzeniu powypadkowym, 

 wniosków i środków profilaktycznych: ogółem 159 nieprawidłowości (27,3% stwierdzonych 
uchybień), w tym 96 dotyczyło ustalenia wniosków i środków nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku, 53 - nieokreślenia wniosków i środków w ogóle lub wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek oraz 10 - niezastosowania przez 
pracodawcę wniosków i środków profilaktycznych, 

 rejestracji wypadków: ogółem 36 nieprawidłowości (6,2% stwierdzonych uchybień),  
w tym 26 dotyczyło niezarejestrowania wszystkich wypadków, a 10 braku rejestru wypadków.  

 
Przyczyny naruszeń prawa 
 Od wielu lat inspektorzy pracy dokonujący oceny przestrzegania postanowień ww. 
rozporządzenia najwięcej nieprawidłowości ujawniają w obszarze dotyczącym ustalania przez 
zakładowe zespoły powypadkowe okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do wypadku oraz 
wniosków i środków profilaktycznych. Wiele postępowań powypadkowych przeprowadzonych zostało 
powierzchownie. Ustalenia, co do przyczyn, które doprowadziły do wypadku skupiały się głównie na 
działaniach poszkodowanego, a pomijane były przyczyny techniczne oraz wynikające ze złej 
organizacji pracy, które obciążałyby pracodawców. Często badanie wypadku nie było zorientowane na 
określenie faktów i dowodów, a skupiało się wyłącznie na poszukiwaniu winnego (najczęściej samego 
poszkodowanego). Nagminne było także wskazywanie jako bezpośredniej przyczyny wypadku, 
wydarzenia powodującego uraz. Ponadto wiele zespołów, jako przyczynę wypadku, ustalało 
„zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem”, mimo iż nie wynikało to w ogóle z okoliczności wypadku. 
Występowały przypadki , iż przedstawiciel pracowników nie uczestniczył faktycznie w pracach zespołu 
powypadkowego, a dochodzenie powypadkowe prowadzone było jednoosobowo przez pracownika 
służby bhp, który sporządzał samodzielnie protokół powypadkowy, a następnie protokół był tylko 
podpisywany przez przedstawiciela pracowników, jako członka zespołu uczestniczącego  
w postępowaniu. U źródeł takiego stanu rzeczy leży głównie nieznajomość procedur związanych  
z przeprowadzaniem dochodzeń powypadkowych oraz nieznajomość przepisów prawa pracy. Nadal 
występowały przypadki zamieszczania w protokole powypadkowym bez uzasadnienia – wskazania 
dowodów, stwierdzenia że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego 
pracownika przepisów dotyczących ochrony życia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa. Wynikało to głównie z nieznajomości definicji ww. pojęć. Zasadnym wydaje się 
stwierdzenie, że głównym celem zespołów powypadkowych, w szczególności tych, w skład których 
wchodzą specjaliści spoza zakładu pracy nie było zapobieganie podobnym wypadkom w przyszłości, 
tylko umożliwienie uzyskania przez poszkodowanego prawa do świadczeń, przy jednoczesnym 
umniejszaniu roli pracodawcy lub osób sprawujących nadzór. Taki sposób postępowania nie wpływa 
na eliminowanie ryzyka wypadków „powtarzalnych”.  

W dalszym ciągu występują także przypadki nieujawniania wypadków. Taki stan rzeczy może 
wynikać z faktu, że liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy wpływa na ustalenie 
kategorii ryzyka dla płatnika składek, a w konsekwencji na wysokość stopy procentowej na 
ubezpieczenie wypadkowe. Nadal występowały także przypadki braku rejestru wypadków przy pracy, 
mimo obowiązku jego założenia oraz nierejestrowania wszystkich wypadków w rejestrze.  
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Najmniej błędów przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków popełniają zespoły 
składające się ze społecznych inspektorów pracy i pracowników służby bhp. Na poziom ich 
kompetencji z pewnością wpływ mają szkolenia prowadzone od wielu lat dla społecznych inspektorów 
pracy, w ramach powołanej przez Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy - Kujawsko-Pomorskiej 
Akademii Społecznego Inspektora Pracy oraz szkolenia dedykowane dla pracowników służb bhp. 
Natomiast najwięcej błędów i nieprawidłowości ujawnianych jest w dokumentacjach powypadkowych 
sporządzanych przez specjalistów ds. bhp spoza zakładu i przedstawicieli pracowników. Specjaliści 
spoza zakładu pracy obsługując wiele podmiotów, nie dysponują dostateczną ilością czasu na wnikliwe 
przeprowadzanie postępowania powypadkowego. Niejednokrotnie pojawiają się oni w zakładzie tylko 
po wezwaniu pracodawcy i głównym celem ich działania jest wypełnienie formalnego obowiązku jakim 
jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Z analizy dokumentacji powypadkowych można również 
wnioskować, że sami pracodawcy w wielu przypadkach nie oczekują rzetelnego i wnikliwego ustalenia 
okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do zaistnienia wypadku. Konsekwencją takiego 
nieprofesjonalnego podejścia mogą być kolejne wypadki w podobnych okolicznościach i z podobnych 
przyczyn. Aby dokonać zmian postaw u pracodawców należy prowadzić konsekwentne  
i ukierunkowane działania wskazujące podmiotom wymierne korzyści, w szczególności ekonomiczne, 
społeczne, a nawet moralne wynikające z likwidacji bądź ograniczenia zagrożeń aktywujących 
wypadki.  
 

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 (np. z Urzędem Dozoru 
Technicznego, Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców, Kujawsko-
Pomorską Izbą Budowlaną, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych 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. Spośród szeregu działań w tym zakresie wymienić można: 
 
Szkolenia społecznych inspektorów pracy 

 Kontynuowano projekt pod nazwą Kujawsko – Pomorska Akademia Społecznego 
Inspektora Pracy. Głównym celem tej platformy jest podnoszenie kwalifikacji 
społecznych inspektorów pracy. Przez cały 2021 rok zorganizowano 7 szkoleń, 
w których przeszkolono 83 osoby. W trakcie spotkań omawiano m.in. problematykę 
dotyczącą roli społecznych inspektorów pracy w postępowaniu powypadkowym oraz 
oceny ryzyka zawodowego jako elementu prewencji wypadkowej. Przykładowo,  
w kwietniu zorganizowano szkolenie dokształcające dla 11 społecznych inspektorów 
pracy zatrudnionych w placówkach oświatowych. We wrześniu przeprowadzono 
szkolenie zorganizowane dla 8 społecznych inspektorów pracy z Miejskich Zakładów 
Komunikacji w Bydgoszczy.  

 
Konferencje 

 W dniach 21-22 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy oraz on–line Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował konferencję 
„Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Dostępność w środowisku pracy  
i przestrzenie publicznej”. Celem konferencji było wsparcie informacyjne oraz doradcze 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców przy organizowaniu i tworzeniu 
dostępnego środowiska pracy; wymiana wiedzy i doświadczeń instytucji nadzorujących, 
środowiska naukowego oraz osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności 
przestrzeni publicznej; prezentacja wyników badań nad dostępnością przestrzeni 
publicznej oraz innowacji na rzecz dostępności. Przedstawiono także nowoczesne formy 
szkoleń w dziedzinie bhp odbywających się w wirtualnej rzeczywistości oraz odbyła się 
debata na temat pracy zdalnej, w tym również wypadków zaistniałych w czasie 
wykonywania pracy zdalnej. 

 
 
 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

 

37 | S t r o n a  

 

Budownictwo 
 W dniach 4-10 października odbył się Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez sygnatariuszy Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie. Tegoroczna, ósma edycja przebiegła pod hasłem 
”Koniecznie Bezpiecznie”. W dniu 05 października w bazie budowy generalnego 
wykonawcy PORR S.A. inwestycji modernizacji linii kolejowej Toruń – Chełmża  
w Ostaszewie odbył się m.in. pokaz dobrych praktyk na budowie. Uczestnicy szkolenia 
mieli też okazję prześledzenia studiów przypadku obrazujących realne wypadki przy 
pracy na budowach oraz wysłuchania prelekcji inspektora pracy na temat 
podejmowanych działań i rozwiązań ograniczających wypadki przy pracy.  

 W ramach spotkań Grupy Roboczej Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie dokonano m.in. omówienia funkcjonowania dotychczasowych 
deklaracji w praktyce oraz opracowano założenia do nowo podpisanej deklaracji 
(standardów) dotyczących bezpieczeństwa pracy w dobie pandemii koronawirusem.  

 
Prewencja wypadkowa 

 W ramach programu „ Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa” 
odbyło się 1 szkolenie dla 10 pracodawców i ich przedstawicieli. Dotyczyło ono 
zagadnień zarządzania bezpieczeństwem pracy w tych zakładach, w których  
w poprzednich latach odnotowano śmiertelne i ciężkie wypadki przy pracy 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 szkolenia podniesiono problematykę szczególnego 
traktowania pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku z uwagi na 
zwiększoną liczbę wypadków przy pracy w tej grupie pracowników.  

 
Publikacje w mediach 

 Przez cały rok mediach o zasięgu regionalnym ukazało się 11 informacji dotyczących 
wypadków przy pracy. Temat wypadków przy pracy był także przedmiotem audycji 
radiowej „Dyżur eksperta” na antenie radia PIK w dniach 02 kwietnia i 01 października, 
gdzie inspektor pracy wyjaśniał sprawy dotyczące wypadków przy pracy podczas pracy 
zdalnej.  

 
Szkolenia przedsiębiorców branży budowy konstrukcji metalowych i kontenerów stalowych 

 W roku sprawozdawczym wystąpiła zwiększona liczba wypadków w dziale produkcji 
metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn (poszkodowanych zostało 12 
osób, z których 5 doznało ciężkich obrażeń ciała). W dniu 21 grudnia 2021 r. inspektor 
pracy przeprowadził szkolenie on–line dla pracodawców prowadzących działalność  
w zakresie budowy konstrukcji i kontenerów stalowych. Z zaproszonych 14 podmiotów, 
udział w spotkaniu wzięło 9 osób reprezentujących 6 podmiotów. Głównym celem 
szkolenia było przedstawienie zagrożeń aktywujących wypadki oraz wskazanie 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczających ryzyko.  
 

4. Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej 
skali zagrożeń 

 
A. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy – kontrole 
 

W 2021 r. przeprowadzono 9 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. Przeprowadzono kontrole następujących branż: 
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 działalność w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych, a także budowy, 
utrzymania dróg oraz usług transportowych, 

 wytwarzanie drewnianych stelaży do mebli tapicerowanych oraz produkcja mebli 
tapicerowanych, 

 skup, handel i transport zwierząt hodowlanych, 
 produkcja elementów stolarki okrętowej, 
 produkcja opakowań z tektury falistej oraz kartonu, 
 produkcja etykiet samoprzylepnych, 
 produkcja różnego rodzaju osłon okiennych, 
 produkcja opakowań metalowych produkowanych z blachy ocynkowanej. 

 
W latach 2018-2020 w wytypowanych podmiotach 233 osoby uległy wypadkom przy pracy,  

w tym 1 o charakterze ciężkim. Doboru zakładów dokonano głównie w oparciu o dane z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych ze względu na wysoką wypadkowość oraz wcześniej podejmowane przez 
Państwową Inspekcję Pracy działania kontrolne i prewencyjne w tym zakresie. 
 

Prowadzący kontrole inspektorzy pracy w pierwszym etapie, na podstawie rejestrów wypadków 
przy pracy, oceniali poziom bezpieczeństwa pracy w zakładach. Analizowano również podejście 
pracodawcy do oceny ryzyka zawodowego, przygotowania pracowników do pracy, stanu bhp 
w zakładzie, prac szczególnie niebezpiecznych, zgodności maszyn i środków ochrony indywidualnej 
z wymaganiami zasadniczymi, dostosowania użytkowanych maszyn do wymagań minimalnych. 
Kluczowe problemy stwierdzane podczas kontroli wszystkich zakładów dotyczyły: 

 ustalania wniosków profilaktycznych po wypadkach przy pracy (analizie poddano 78 
dokumentacji) - 89% zakładów, 

 dokonywania oceny ryzyka zawodowego (analizie poddano 51 dokumentacji) – 67% 
zakładów, 

 realizacji zadań przez służbę bhp, 
 szkolenia i kształtowania postaw pracowników.  

 
Często stwierdzano brak wzajemnej korelacji pomiędzy wnioskami profilaktycznymi 

zawieranymi w protokołach powypadkowych a oceną ryzyka zawodowego. Wnioski wynikające  
z protokołów powypadkowych nie powodowały automatycznej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, 
a co za tym idzie podejmowania wszelkich dostępnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka 
do możliwie najniższego poziomu. Zastrzeżenia inspektorów pracy budził brak lub niewłaściwie 
opracowane instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. Naruszenia przepisów 
prawa w tym zakresie, według pracodawców, spowodowane były głównie brakiem wystarczającej 
wiedzy. Jednak w ocenie inspektorów pracy niepodejmowanie działań dla poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych przypadkach, spowodowane było zwykłym niedbalstwem 
ze strony pracodawców i osób sprawujących bezpośredni nadzór. W żadnym ze skontrolowanych 
zakładów nie podejmowano działań, które można by powiązać z cyklem Deminga (zaplanuj-wykonaj-
sprawdź-popraw). 

 
Wyniki kontroli wskazują, że bezpieczeństwo pracy było na wyższym poziomie w zakładach 

posiadających certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakładach 
z wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem, choć bez certyfikacji oraz w tych, które są 
dopiero na etapie opracowywania i wdrażania procedur mających zapewnić właściwy poziom bhp. 

  
B. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy - rekontrole 
 
W 2021 r. przeprowadzono 4 kontrole sprawdzające w zakładach, które po raz pierwszy w tym 

zakresie były objęte kontrolami w 2019 r. Rekontrole miały na celu sprawdzenie stopnia wykonania 
wcześniej wydanych decyzji i wniosków inspektorów pracy oraz ich wpływu na ograniczenie ryzyka 
związanego z aktywizacją zagrożeń, które doprowadziły do wypadków przy pracy, a także 
niedopuszczenie do zaistnienia podobnych wypadków w przyszłości. Rekontrolom poddano zakłady 
następujących branż: 

 działalność produkcyjna polegająca na wytwarzaniu elementów metalowych w drodze obróbki 
mechanicznej metodą skrawania oraz z wykorzystaniem procesu obróbki cieplnej  
i galwanotechniki, 
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 produkcja pieluch dla dorosłych i dzieci, 
 działalność w zakresie przetwórstwa mleka, 
 kompleksowe usługi w zakresie produkcji opakowań elastycznych. 

 
Ze szczególną uwagą oceniano realizację działań profilaktycznych podejmowanych dla 

wyeliminowania zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do powtarzalnych wypadków przy pracy. 
Dokonana była również ocena realizacji środków prawnych zastosowanych wówczas przez 
inspektorów pracy i ich wpływu na skuteczność profilaktyki wypadkowej. Stwierdzono wykonanie 
wszystkich wydanych uprzednio decyzji. 

 
Rekontrola wykazała, że w żadnym z kontrolowanych zakładów nie udało się wdrożyć takich 

rozwiązań, które całkowicie wyeliminowałyby wypadki przy pracy. Liczba wypadków przy pracy  
w stosunku do odnotowanych przed i po 2019 r. nie uległa znacznemu zmniejszeniu. W większości 
kontrolowanych podmiotów nadal stwierdzano błędy w zakresie postępowań powypadkowych, które 
podobnie jak w 2019 r. dotyczyły nieustalania wszystkich przyczyn oraz nieokreślania właściwych 
wniosków i środków profilaktycznych. Analiza wykazała, że zarówno podczas pierwszych kontroli, jak 
i rekontroli, inspektorzy pracy stwierdzali analogiczne nieprawidłowości, jedynie ich nasilenie w grupie 
zakładów kontrolowanych ponownie po upływie dwóch lat było mniejsze. Dotyczyły one 
w szczególności przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych 
pracach, ustalania wszystkich okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ich dokumentowania. 

 
Oceniając skontrolowane zakłady na podstawie liczby stwierdzonych nieprawidłowości  

i środków prawnych wydanych w celu ich usunięcia można zauważyć, że nastąpiła poprawa warunków 
pracy. Liczba decyzji wydanych w 2021 r. w stosunku do roku 2019 spadła o około 80%. Szczegółowa 
analiza wyników kontroli wykazała, że w dwóch zakładach stwierdzono tylko drobne nieprawidłowości 
związane z bezpieczeństwem pracy. Stan bezpieczeństwa pracy był tam na zadawalającym poziomie, 
co było najprawdopodobniej wynikiem zaangażowania pracodawców w sprawy bezpieczeństwa pracy 
w swoich zakładach.  

 
W celu zapewnienia pełnej realizacji postanowień prawnych dotyczących minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach celowe jest: 

 kontynuowanie działań kontrolnych w zakładach, w których występują wypadki przy pracy, 
 prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu edukację w zakresie bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia, w szczególności postępowania powypadkowego. 
 

C. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej 

 
Kontrolą objęto 3 zakłady o potencjalnie wysokim ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, w wyniku uwolnienia się do środowiska niebezpiecznych substancji chemicznych. 
Substancje te w kontrolowanych zakładach występowały w ilościach mniejszych (tzw. podprogowych) 
niż w zakładach o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w których 
obowiązują podwyższone standardy bezpieczeństwa. Substancjami niebezpiecznymi, stwarzającymi 
potencjalne zagrożenie poważną awarią przemysłową w kontrolowanych zakładach były: ciekły 
amoniak i podchloryn sodu. 

W skontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 1 366 pracowników, w tym 259 
kobiet oraz 4 osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych.  
 

Pracodawcy zapewniali dokonywanie przeglądów stanu bhp oraz bieżących kontroli 
przestrzegania przepisów i zasad bhp. Pomimo opracowania szeregu instrukcji i procedur dotyczących 
postępowania na wypadek awarii przemysłowej działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa 
pracy nie były w większości przypadków działaniami systemowymi. Tylko jeden z kontrolowanych 
zakładów posiadał udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
zawierający procedurę postępowania na wypadek Awarii Środowiskowej. Nieprawidłowości 
w zapewnieniu przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy występowały 
w każdym z kontrolowanych zakładów, ale skala stwierdzanych naruszeń kształtowała się na różnym 
poziomie. 
 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydanych zostało 25 decyzji nakazowych, 
w tym 22 decyzje na piśmie. Do pracodawców skierowano 12 wniosków profilaktycznych.  
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Analiza wyników kontroli wskazuje na nieprawidłowości w zapewnieniu wymaganego poziomu 

szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono na przykład, że pracownicy 
zatrudnieni przy obsłudze maszynowni chłodniczej poddawani byli szkoleniom okresowym w zakresie 
bhp z częstotliwością raz na 3 lata, pomimo, że prace przy obsłudze amoniakalnych instalacji 
chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego są pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Zastrzeżenia kontrolujących dotyczyły również oceny ryzyka zawodowego, w której nie uwzględniono 
szczególnych wymagań, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z w występowaniem w miejscu pracy czynników 
chemicznych. Kontrole wykazały istotne nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa,  
w tym stanu technicznego zbiorników magazynowych oraz oznakowania napisami identyfikacyjnymi 
oraz znakami bezpieczeństwa, oznakowania aparatów technologicznych, urządzeń instalacji oraz 
rurociągów znakami lub napisami identyfikacyjnymi, a także określenia kierunku przepływu mediów 
w rurociągach. Skala ujawnionych nieprawidłowości nie była w żaden sposób zależna od wielkości 
zakładu. 
 

Pracodawcy starali się nie dopuszczać do naruszeń przepisów bhp jednak nie zawsze się to 
udawało, głównie ze względu na brak znajomości zagrożeń oraz rutynowe, nie obejmujące wszystkich 
wymagań działania osób sprawujących nadzór i kontrolę nad bezpiecznym wykonywaniem pracy  
w kontrolowanych zakładach. Według pracodawców, najczęstsze przyczyny naruszeń prawa to:  

 brak wystarczających środków finansowych na spełnienie wszystkich wymagań, dotyczących 
zarówno technicznego bezpieczeństwa pracy, jak i bezpieczeństwa procesowego, a także na 
prowadzenie wymaganych działań o charakterze organizacyjnym; pracodawcy w zakładach 
branży spożywczej tłumaczyli się wysokimi kosztami produkcji, koniecznością przystosowania 
do wymagań HACCP, koncentrowaniem działań głównie na utrzymaniu się na rynku 
w warunkach dużej konkurencji i kryzysu gospodarczego, 

 skierowanie sił i środków na walkę z pandemią koronawirusa, 
 stwarzające problemy interpretacyjne przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych 
instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. 
 
Liczba i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości oraz złożoność kontrolowanych zagadnień 

wskazuje na potrzebę dokonania w kolejnych latach większej liczby kontroli w tym zakresie, w tym 
kontroli sprawdzających, które mogą przyczynić się do skorygowania i uzupełnienia działań 
podejmowanych obecnie przez pracodawców w ramach realizacji decyzji nakazowych i wniosków 
pokontrolnych, a także wskutek podjętej działalności prewencyjnej.  

 
D. Zakłady charakteryzujące się wysokimi wskaźnikami zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do trzyletniego, wzmożonego nadzoru 

realizowanego w latach 2019 – 2021 wytypowane zostały 4 zakłady pracy zajmujące się:  
 produkcją, dystrybucją i serwisem systemów przeładunkowych, 
 produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 
 przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków, 
 produkcją oraz sprzedażą wyrobów mięsnych.  

 
Wyniki 3-letniego programu wskazują na liczne nieprawidłowości związane z oceną ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy. Inspektorzy pracy poddali analizie 14 dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego, stwierdzając nieprawidłowości w 50% skontrolowanych zakładów. Zespoły dokonujące 
oceny ryzyka nie uwzględniały szczególnych kryteriów np. źródeł zagrożenia czy faktycznie 
stosowanych na stanowiskach materiałów. Ponadto stwierdzono brak spójności wdrożonych środków 
wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami określonymi w protokołach powypadkowych. 

 
W zakładach objętych zmożonym nadzorem w latach 2019 – 2021 odnotowano łącznie 133 

wypadki przy pracy. Podczas tegorocznych kontroli analizie poddano 42 dokumentacje z ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i stwierdzono, że nadal stanowi to problem dla 
większości skontrolowanych zakładów. Nieprawidłowości ujawniono w 3 na 4 skontrolowane zakłady. 
Dotyczyły one kwestii: 

 ustalania okoliczności wypadków, 
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 wskazywania przyczyn wypadków, 
 wskazywania naruszonych przez pracodawcę przepisów i zasad bhp, 
 wskazywania adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych. 

 
W toku kontroli inspektorzy pracy w sposób szczegółowy dokonali analizy wybranych 

wypadków przy pracy i wskazywali niedociągnięcia zespołów wypadkowych w zakresie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków oraz wskazywania wniosków i środków profilaktycznych. Pomimo, 
że był to trzeci rok realizacji tematu, wciąż głównym problemem stwierdzanym podczas kontroli był 
niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń. Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły braku osłon 
oraz oznakowania elementów bezpieczeństwa związanych z układami i elementami sterowania. 
Zastrzeżenia inspektorów pracy budziły niewłaściwie opracowane instrukcje bezpiecznej obsługi 
maszyn i urządzeń lub ich brak. Analizując treść obowiązujących instrukcji z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy procesach technologicznych zauważano, że pracodawcy nie zamieszczają w nich 
informacji na temat zasad bezpieczeństwa pracy przy wieloosobowej obsłudze maszyn oraz informacji 
dotyczących warunków użytkowania i występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych. 
Nieprawidłowości dotyczące treści instrukcji obsługi maszyn i urządzeń stwierdzono w 50% zakładów. 

 
Uzyskane podczas kontroli dane dotyczące liczby osób wykonujących pracę w warunkach 

zagrożenia nie wykazały, aby ich liczba znacząco zmniejszyła się wraz z postępem technicznym jaki 
na przestrzeni lat dokonał się w kontrolowanych zakładach. Pracodawcy podejmują działania 
zmierzające do ograniczenia narażenia (przede wszystkim na hałas) jednak są to głównie działania 
organizacyjne. Zarówno podczas kontroli przeprowadzanych pierwszy raz, jak i kolejnych kontroli 
stwierdzano analogiczne nieprawidłowości, jedynie ich nasilenie w grupie zakładów kontrolowanych 
ponownie po upływie dwóch lat było mniejsze niż poprzednio. Dotyczyły one w szczególności 
przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach, 
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ich dokumentowania. 
 

Po kontrolach przeprowadzonych w 2019 r. pracodawcy zauważają celowość zmian 
w podejściu do problematyki bezpieczeństwa pracy, zmierzających do ograniczenia liczby wypadków 
przy pracy. Dbałość pracodawców o pracowników jest szczególnie widoczna na tych stanowiskach 
pracy, na których przyuczenie do wykonywanych zadań jest czasochłonne 
 

W efekcie przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 31 decyzji na piśmie, z czego ponad 
połowa (22 decyzje) wydana została w jednym zakładzie. Decyzje te dotyczyły, między innymi: 

 zapewnienia wymaganego stanu elementów sterowniczych maszyn i wyłączników awaryjnych 
oraz ich właściwego oznakowania – w stosunku do 7 maszyn, 

 dokonania lub uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – dotyczyło to 
205 pracowników zatrudnionych na 4 stanowiskach pracy, 

 przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla 2 zatrudnionych pracowników, 
 zapewnienia szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy na stanowiskach pracy. 
 

Analiza wyników kontroli przeprowadzonych w latach 2019-2021 pozwala twierdzić, że 
w większości podmiotów nastąpiła poprawa warunków pracy, szczególnie w zakresie zagrożeń 
wypadkowych związanych z czynnikami mechanicznymi, która wynikała głównie z dostosowania 
maszyn do określonych przepisami wymagań bezpieczeństwa. Inspektorzy pracy w ramach 
działalności prewencyjnej realizowanej równolegle z kontrolami wskazywali pracodawcom obszary 
wymagające poprawy oraz udzielali porad dotyczących organizowania i prowadzenia pracy w sposób 
zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że liczba wydawanych decyzji, 
w stosunku do pierwszego roku realizacji programu zmniejszyła się o 55%. 

Zauważalny jest wzrost poziomu kultury bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach. Postęp 
widoczny jest m.in. w utrzymywaniu właściwego stanu technicznego użytkowanych maszyn i urządzeń 
technicznych, prawidłowej identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz 
stosowaniu odpowiednich środków profilaktycznych eliminujących zagrożenia wypadkowe.  
Wyniki 3-letniego programu wzmożonego nadzoru nad zakładami, w których występuje szczególne 
nasilenie zagrożeń zawodowych, wykazały stopniową i zróżnicowaną poprawę w zakresie 
ograniczania zagrożeń w części zakładów objętych tą formą nadzoru. W zakładach, w których nie 
stwierdzono wyraźnej poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, wzmożony nadzór powinien być 
kontynuowany. Wciąż wiele zależy od kondycji finansowej zakładu, ale także od zaangażowania  
w sprawy ochrony pracy samych pracodawców i kadry kierowniczej. 
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5. Eliminowanie zagrożeń w budownictwie 
 
A. Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 
 
Informacje ogólne 

 
W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 176 kontroli w 161 podmiotach, zatrudniających 3 253 osoby, w tym 2 845 
pracowników na podstawie stosunku pracy. Zakłady należały do sektorów: 

 przetwórstwo przemysłowe - 6 kontroli, 
 dostawa wody - 3 kontrole, 
 budownictwo - 145 kontroli, 
 handel i naprawy - 5 kontroli, 
 transport i gospodarka magazynowa - 2 kontrole, 
 informacja i komunikacja - 1 kontrola, 
 obsługi rynku nieruchomości - 2 kontrole, 
 działalność profesjonalna - 3 kontrole, 
 inna działalność - 9 kontroli. 

 
Skontrolowano 132 podmioty gospodarcze zatrudniające: 

 do 9 pracowników - 132 kontrole, 
 od 10 do 49 pracowników - 34 kontrole, 
 od 50 do 249 pracowników - 8 kontroli, 
 powyżej 249 pracowników – 2 kontrole. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 1 177 decyzji, w tym 934 decyzji 
ustnych, 242 decyzji na piśmie i 1 wpisanej do dziennika budowy. Do pracodawców skierowano 10 
poleceń i 54 wnioski związane z omawianą tematyką. Nieprawidłowości dotyczyły: 

 przygotowania pracujących do pracy (w zakresie szkoleń bhp wydano 39 decyzji, 
profilaktycznych badań lekarskich – 27 decyzji, uprawnień kwalifikacyjnych – 19 decyzji, 
środków ochrony indywidualnej – 84 decyzje, odzieży i obuwia roboczego – 17 decyzji), 

 organizacji prac budowlanych (w zakresie oceny ryzyka zawodowego wydano 37 decyzji, 
instrukcji bhp i bezpiecznego wykonywania robót – 63 decyzje, koordynacji  
i nadzoru – 69 decyzji, ochrony przeciwporażeniowej instalacji – 57 decyzji, urządzeń 
elektrycznych – 35 decyzji, zabezpieczenia i zagospodarowania terenu prowadzenia robót z 
włączeniem komunikacji – 99 decyzji, stref i miejsc niebezpiecznych – 79 decyzji, miejsc 
składowania materiałów i odpadów – 60 decyzji, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych – 35 decyzji, punktów pierwszej pomocy – 28 decyzji), 

 robót ziemnych i wykopów (w zakresie prac w wykopach wydano 19 decyzji, prac sprzętu 
budowlanego – 5 decyzji), 

 prac na wysokości (w zakresie stanowisk pracy na wysokości wydano 122 decyzje, otworów 
technologicznych – 56 decyzji, przejść i dojść do stanowisk pracy – 8 decyzji), 

 prac z użyciem rusztowań (w zakresie montażu niezgodnego z instrukcją i eksploatacji bez 
wymaganych elementów np. poręczy ochronnych, wypełnienia pomostami roboczymi, stężeń 
wydano 96 decyzji, posadowienia, kotwienia – 1 decyzję, daszków  
i siatek ochronnych – 5 decyzji, uziemienia – 11 decyzji, tablic informacyjnych – 29 decyzji, 
odbioru przez osobę uprawnioną – 53 decyzji), 

 maszyny i urządzeń w zakresie (w zakresie drabin – 8 decyzji, zabezpieczenia stanowiska 
pracy – 4 decyzje, eksploatacji maszyn – 12 decyzji). 

 
Najistotniejsze nieprawidłowości polegały na: 

 eksploatowaniu nieprawidłowo zmontowanych rusztowań budowlano montażowych - 195 
decyzji, 
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 wykonywaniu prac na wysokości bez wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem - 186 
decyzji, 

 braku właściwego przygotowania do pracy - 186 decyzji, 
 niewłaściwym przygotowaniu i organizacji robót budowlanych oraz braku oznakowania stref 

niebezpiecznych - 178 decyzji, 
 braku lub niewłaściwie opracowanej dokumentacji IBWR i instrukcji bhp oraz ocenie ryzyka 

zawodowego - 100 decyzji. 
 

Przykładowo na budowie w Bydgoszczy stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
zabezpieczenia budowy przed wejściem osób niezatrudnionych, dojść do stanowisk pracy, składowania 
urobku, zabezpieczenia przewodów i rozdzielnicy elektrycznej, eksploatacji koparki, stosowania obuwia 
roboczego i środków ochrony indywidualnej, eksploatacji rusztowań, strefy niebezpiecznej, barier 
ochronnych, badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bhp. 
Inspektor pracy wydał 22 decyzje, w tym 2 wstrzymujące eksploatację maszyn. Zamieszczone niżej 
zdjęcia ilustrują przykładowe nieprawidłowości na budowie. 

 

   
 

Podczas kontroli na budowie budynków jednorodzinnych w Bydgoszczy skontrolowano  
5 podmiotów rozszerzając kontrole o zagrożenia publiczne, legalność zatrudnienia, czas pracy  
i wynagrodzenia, stosowanie środków ograniczjących możliwość zakażenia koronawirusem oraz 
wykorzystanie pomocy publicznej dla beneficjentów. W sumie wydano 133 decyzje i przeprowadzono 
postępowanie wykroczeniowe wobec 5 osób. Stwierdzono brak zabezpieczenia budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych, brak koordynacji i nadzoru prac, dopuszczenie do eksploatacji 
rusztowań budowlano-montażowych zmontowanych niezgodnie z instrukcją producenta i bez odbioru 
przez osobę uprawnioną, brak barier ochronnych i środków ochrony indywidualnej, niewyznaczenie  
i nieoznakowanie stref niebezpiecznych, niewłaściwe dojścia do stanowisk pracy, brak wyznaczenia  
i właściwego składowania materiałów i odpadów budowlanych, brak instrukcji i szkoleń w dziedzinie 
bhp, nieprawidłowości przy zapewnieniu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pierwszej pomocy. 
Zdjęcia dokumentujące nieprawidłowości dotyczące rusztowań i przy pracach na wysokości. 

 

   
 

Innym negatywnym przykładem jest kontrola na przebudowy obiektu w Kołodziejewie. Kontrola 
wykazała brak zabezpieczenia terenu budowy przed osobami trzecimi, nieoznakowane strefy 
niebezpiecznej, brak zabezpieczenia zbiorowego i indywidulanego pracujących przed upadkiem  
z wysokości, niezabezpieczone wykopy, rusztowania metalowe budowlane zmontowane niezgodnie  
z instrukcją, brak barier ochronnych, niewłaściwie dobrane obuwie robocze, brak instrukcji  
i nieprawidłowości przy zapewnieniu pierwszej pomocy, niezabezpieczone przewody elektryczne, brak 
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dojść do stanowisk pracy. Inspektor pracy wydał 24 decyzje, w tym 1 decyzję wstrzymującą prace  
i 2 wstrzymujące eksploatację rusztowań. Przeprowadził postępowanie wykroczeniowe wobec 
pracodawcy zakończone mandatem karnym. Powiadomiono urząd kontroli skarbowej i zakład 
ubezpieczeń społecznych o wynikach kontroli. Przykłady nieprawidłowości na poniższych zdjęciach. 

 

   
 

Przyczyny naruszeń prawa 
Za przyczyny występowania nieprawidłowości przy wykonywaniu prac budowlanych  
i rozbiórkowych uznać należy:  

 zaniedbywanie podstawowych obowiązków przez pracodawców, w zakresie organizacji prac 
na wysokości i na rusztowaniach oraz zabezpieczania stref i miejsc niebezpiecznych na 
terenie budowy,  

 brak skutecznego egzekwowania, przez pracodawców i nadzór techniczny na budowie, 
obowiązku stosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży roboczej, 

 brak skutecznego nadzoru i koordynowania w miejscu prowadzonych prac budowlanych przez 
różnych wykonawców, 

 wzrost kosztów spowodowany wzrostem cen materiałów, stawki minimalnego wynagrodzenia  
i stawki godzinowej za pracę oraz konieczność zabezpieczenia pracujących przed 
zagrożeniem zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, opóźnienia w płatnościach,  

 wymuszone tempo pracy i pośpiech w realizacji prac budowlanych, spowodowany warunkami 
atmosferycznymi i umownymi terminami oraz konsekwencjami stosowania reżimów 
sanitarnych związanych z epidemią Covid-19 i zaburzeniem łańcucha dostaw materiałów,  

 ograniczony zasób wykwalifikowanej kadry robotniczej przy wzroście popytu na usługi  
w sektorze mieszkaniowym,  

 brak pełnej świadomości pracowników co do zagrożeń i ewentualnych konsekwencji 
wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp.  

  
Podsumowanie i wnioski  

Ustalenia inspektorów pracy dokonane w toku kontroli budów pozwalają na stwierdzenie, że 
wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczali się naruszeń przepisów  
i zasad bhp, w szczególności w zakresie eksploatacji rusztowań budowlano-montażowych  
i w organizacji stanowisk pracy na wysokości, w następstwie których odnotowane były również wypadki 
przy pracy. Podczas kontroli wydano 1 177 decyzji, w tym 362 decyzje z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, 72 decyzje wstrzymujące prace, 63 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn,  
4 decyzje zakazujące wykonywania prac, 2 decyzje dotyczące ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków, 23 decyzje kierujące 43 pracowników do innych prac oraz 10 poleceń i 54 wnioski w celu 
wyeliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Wobec winnych naruszeń przepisów prawa 
pracy inspektorzy pracy nałożyli 71 mandatów za 167 wykroczeń i 28 środków wychowawczych za 49 
wykroczeń. Widocznymi w toku kontroli efektami działań inspektorów pracy była realizacja wszystkich 
decyzji ustnych (79,4% ogółu wydanych), która doprowadziła do natychmiastowej poprawy 
bezpieczeństwa osób pracujących na kontrolowanych budowach. Do 31.12.2021 r. stwierdzono 
wykonanie 1 086 decyzji, co stanowiło prawie 92,3% ogółu wydanych. Uwzględniając liczbę i wagę 
stwierdzanych corocznie nieprawidłowości, tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych będzie kontynuowana.  
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B. Kontrole przy budowach i remontach dróg 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 22 kontrole w 21 podmiotach, zatrudniających 428 osób, w tym 402 pracowników na 
podstawie stosunku pracy. Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia. 
Przeprowadzono 10 kontroli w zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 9 kontroli w zakładach od 
10 do 49 pracowników i 3 kontrole w zakładach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Zakłady 
należały do sektorów: 

 budownictwo - 16 kontroli, 
 handel i naprawy - 1 kontrola, 
 transport i gospodarka magazynowa - 1 kontrola, 
 informacja i komunikacja - 1 kontrola, 
 usługi administrowania - 3 kontrole. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 63 decyzji, w tym 58 decyzji 
ustnych i 5 decyzji na piśmie. Do pracodawców skierowano 17 wniosków związanych z omawianą 
tematyką.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 przygotowania pracowników do pracy (w zakresie szkoleń bhp wydano 7 decyzji,  
w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej - 5 decyzji), 

 organizacji prac budowlanych (w zakresie oceny ryzyka zawodowego wydano 2 decyzje, 
instrukcji i dokumentacji - 5 decyzji, zabezpieczenie budowy, stref i miejsc niebezpiecznych - 
18 decyzji, ochrony przeciwporażeniowej instalacji - 3 decyzje, komunikacji, składowania  
- 2 decyzje, koordynacji prac zbiorowych - 3 decyzje, pomieszczeń i urządzeń higieniczno-
sanitarnych - 3 decyzje, punktów pierwszej pomocy - 1 decyzję), 

 robót ziemnych (w zakresie zabezpieczenia prac wydano 2 decyzje, zabezpieczenia ścian 
wykopu - 2 decyzje), 

 prac szczególnie niebezpiecznych - 4 decyzje, 
 maszyn i urządzeń - 6 decyzji. 

 
Najistotniejsze nieprawidłowości polegały na: 

 braku niezbędnego zabezpieczenia budowy oraz oznakowania miejsc i stref niebezpiecznych - 
18 decyzji, 

 nieprawidłowo przeprowadzonych lub braku szkoleń w dziedzinie bhp - 7 decyzji, 
 eksploatacji maszyn i urządzeń - 6 decyzji, 
 niewłaściwym opracowanych instrukcji i dokumentacji - 5 decyzji, 
 niezapewnieniu lub niestosowaniu środków ochrony indywidualnej, braku odzieży  

i obuwia roboczego - 5 decyzji. 
 

Liczne nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli podjętej po wypadku przy pracy na 
budowie w Murowańcu. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku zabezpieczenia wykopów pod 
gazociąg przed możliwością wpadnięcia i przed dostępem osób nieuprawnionych, koparki, zgrzewarki  
i przecinarki do rur oraz agregatu prądotwórczego przed przypadkowym uruchomieniem, przewodów 
przed uszkodzeniem mechanicznym, braku instrukcji IBWR, braku szkolenia w dziedzinie bhp osoby 
kierującej pracami, braku oznakowania terenu wykonywanych robót, eksploatację koparki  
z niesprawną sygnalizacją świetlną, uszkodzonym mechanicznie lusterkiem i siedziskiem operatora. 
Wydano 8 decyzji, w tym 2 wstrzymujące eksploatację maszyn. Na zdjęciach przedstawiono stan po 
wypadku na kontrolowanej budowie. 
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Szczególnie istotne nieprawidłowości dotyczyły przebudowy ronda w Bydgoszczy. Stwierdzono 
brak bezpiecznego dojścia do posesji zamieszkałego budynku podczas wykonywania robót ziemnych 
drogowych, brak nadzoru nad wykonywaniem prac w wykopie, brak ogrodzenia stref niebezpiecznych, 
w tym w obrębie pracy koparek i sprzętu ciężkiego oraz maszyn budowlanych. Inspektor pracy wydał  
3 decyzje, w tym 1 decyzję wstrzymującą prace i 1 wniosek. Na zdjęciach przedstawiono stan w chwili 
rozpoczęcia kontroli i po realizacji wydanych decyzji. 

 

  
 

Przyczyny naruszeń prawa 
Inspektorzy ocenili, że przyczyny występowania nieprawidłowości tkwiły w: 

 zaniedbywaniu podstawowych obowiązków przez pracodawców, w zakresie organizacji budowy 
oraz zabezpieczania stref i miejsc niebezpiecznych na terenie budowy,  

 braku skutecznego egzekwowania, przez pracodawców i nadzór techniczny na budowie, 
obowiązku stosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, 

 wzroście kosztów spowodowanym wzrostem cen materiałów, stawki minimalnego 
wynagrodzenia i stawki godzinowej za pracę oraz koniecznością zabezpieczenia pracujących 
przed zakażeniem wirusem Sars-CoV-2, opóźnieniem w płatnościach, 

 wymuszonym tempie pracy i pośpiechu w realizacji prac drogowych, spowodowanym krótkim 
terminem realizacji i koniecznością zachowania ciągłości ruchu drogowego, 

 słabo wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach robotniczych, 
 fluktuacji cudzoziemców,  
 braku pełnej świadomości pracowników co do zagrożeń i ewentualnych konsekwencji 

wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp.  
 
Podsumowanie i wnioski 

Ustalenia inspektorów pracy dokonane w toku kontroli robót drogowych pozwalają na 
stwierdzenie, że wykonawcy prac budowlanych, podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczali się 
naruszeń przepisów i zasad bhp, w szczególności w zakresie zabezpieczania budów, oznakowania 
miejsc i stref niebezpiecznych, eksploatacji maszyn i stosowania środków ochrony, w następstwie 
których odnotowane były również wypadki przy pracy. Podczas kontroli wydano 63 decyzje, w tym 23 
decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, 2 decyzje wstrzymujące prace, 2 decyzje 
wstrzymujące eksploatację maszyn oraz 17 wniosków w celu eliminowania zagrożeń wypadkowych  
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w budownictwie. Wobec winnych naruszeń przepisów prawa pracy inspektorzy pracy nałożyli  
4 mandaty za 6 wykroczeń i 3 środki wychowawcze za 3 wykroczenia. Widocznymi w toku kontroli 
efektami działań inspektorów pracy była realizacja wszystkich decyzji ustnych (92,1% ogółu wydanych 
decyzji), które doprowadziły do natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa pracowników na 
kontrolowanych budowach. Do 31.12.2021 r. wykonano 95,2 % ogółu wydanych decyzji, 
doprowadzając do znaczącej poprawy warunków pracy. Ustalenia inspektorów pracy dokonane w toku 
kontroli pozwalają na stwierdzenie, że wykonawcy prac związanych z budową i remontem dróg, 
podobnie jak w latach ubiegłych, dopuszczali się istotnych naruszeń przepisów i zasad bhp, zatem 
kontrole tej tematyki będą kontynuowane. 

 
C. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z 

obiektów budowlanych i przemysłowych 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 32 kontrole w 18 podmiotach dokonujących usuwania wyrobów zawierających azbest 
z obiektów budowlanych i przemysłowych. W kontrolowanych zakładach pracowały ogółem 93 osoby, 
w tym 57 zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Skontrolowano 17 zakładów zatrudniających do 
9 pracowników i 1 zakład o zatrudnieniu w przedziale pomiędzy 10 a 49 pracowników. Zakłady 
należały do sektora prywatnego o różnym rodzaju prowadzonej działalności: 

 budownictwo – 9 zakładów, 
 dostawy wody – 6 zakładów, 
 handel i naprawy – 1 zakład,  
 transport i gospodarka magazynowa - 1 zakład, 
 wytwarzanie energii - 1 zakład. 

 
Prace wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli w większości związane były z rozbiórką  

i usuwaniem azbestu „twardego” w postaci falistych płyt azbestowo-cementowych zdejmowanych  
z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz płaskich płyt elewacyjnych budynków. Stałą, 
specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadziło  
8 kontrolowanych podmiotów, w których przeprowadzono 22 kontrole. Pozostałych 10 zakładów tylko 
sporadycznie zajmowało się usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Dla pracowników tych 
zakładów prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest miały charakter okazjonalny  
i przypadkowy. W skontrolowanych podmiotach prace w bezpośrednim narażeniu na działanie azbestu 
wykonywało łącznie 86 pracujących. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dały podstawę wydania 111 decyzji, w tym 23 
decyzje na piśmie. Do pracodawców skierowano 40 wniosków związanych z omawianą tematyką.  
 
Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp zaliczono: 

 brak lub niewłaściwy stan i niewłaściwy sposób zastosowania środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży roboczej,  

 niewłaściwe postępowanie z odpadami azbestowymi, w tym niewłaściwy sposób składowania 
odpadów azbestowych, nieutrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpadów 
zawierających azbest, niezgodne z wymogami pakowanie i oznakowanie odpadów 
zawierających azbest, brak zabezpieczenia terenu podczas demontażu wyrobów 
zawierających azbest, 

 brak wydzielenia i oznakowania strefy wykonywania prac przy wyrobach zawierających azbest, 
 brak szkoleń w zakresie bhp, uwzględniających tematykę bezpiecznego prowadzenie prac 

podczas usuwania azbestu, 
 brak profilaktycznych badań lekarskich,  
 brak zgłoszenia prac do PIP przed ich rozpoczęciem, 
 brak lub niewłaściwie opracowany plan pracy określający jej metody oraz środki 

zapobiegawcze minimalizujące ryzyko, 
 brak rejestru prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie  

z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 
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 brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

 
Największa liczba nieprawidłowości wystąpiła w grupie 10 firm tylko sporadycznie zajmujących 

się usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Jednak znaczącą liczbę nieprawidłowości odnotowano 
również w grupie 8 zakładów o długim stażu i doświadczeniu, specjalizujących się w wykonywaniu prac 
związanych z usuwaniem i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Poniżej fotograficzna 
prezentacja przykładów najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.  
 
 

  
 

Przykład niewłaściwie noszonej odzieży ochronnej - pracownik nie założył kaptura ochronnego na głowę, kombinezon 
nie zakrywa szczelnie kończyny dolnej. 

  
 

  
 

Niewłaściwy sposób postepowania z odpadami zawierającymi azbest. Brak zabezpieczenia i oznakowania odpadów 
zawierających azbest, brak wyznaczenia i oznakowania strefy składowania odpadów niebezpiecznych. 
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Przyczyny naruszeń prawa 
Do najczęstszych przyczyn naruszeń przepisów w ocenie pracodawców można zaliczyć:  

 niedostateczną znajomość obowiązujących uregulowań prawnych, 
 względy ekonomiczne wynikające ze sporadyczności zleceń, co powoduje „nieopłacalność” 

inwestowania zarówno w wyposażenie techniczne, jak i ochronne, 
 duże tempo prac, 
 pracochłonność i stopień skomplikowania procedur związanych z prowadzonymi pracami, 
 przekonanie wykonawców prac, że narażenie na azbest przy tego typu pracach jest małe, 
 brak widocznych następstw narażenia na pył azbestowy, w myśl zasady, jak czegoś nie widać 

to tego nie ma. 
 
Inspektorzy pracy wskazywali nieco inne przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: 

 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 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, a także wydłużanie okresu wykonania prac np. 
rozpoczęcie w maju, a zakończenie prac w grudniu, 

 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. 

 
D. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących. 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 87 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących krótkich kontroli w budownictwie, 
które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących w 81 podmiotach. 
Przeprowadzono 68 kontroli sprawdzających w 61 podmiotach, które potwierdziły likwidację 
bezpośrednich zagrożeń. Łącznie skontrolowano 80 zakładów o zatrudnieniu do 9 pracowników  
i 7 zakładów zatrudniających pomiędzy 10 a 49 pracowników. Zakłady należały do sektora prywatnego. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli ukierunkowanych na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracujących stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 559 decyzji, w tym 96 decyzji na piśmie. Do 
pracodawców skierowano 47 wniosków związanych z omawianą tematyką. Podczas kontroli 
sprawdzających wydano łącznie 408 decyzji mających na celu likwidacji nowych zagrożeń, w tym 29 
decyzji na piśmie. Ponadto wystosowano do pracodawców 29 wniosków w wystąpieniach.  
 
Naruszenia przepisów i wydane w związku z tym decyzje dotyczyły: 

 braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej i sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości, 

 braku ogrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych, 
 braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na rusztowaniach, 
 braku zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 

na wysokości,  
 braku balustrad ochronnych w otworach ściennych, w tym dla szybów dźwigowych, 
 braku nadzoru nad wykonywaniem prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych. 

 
Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na braku zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 

podczas wykonywania prac dekarskich na wysokości (brak środków ochrony zbiorowej oraz 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

 

50 | S t r o n a  
 

 

indywidualnej przed upadkiem z wysokości); ponadto brak hełmów ochronnych u 3 pracowników 
podczas wykonywania ww. prac. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Zauważalnym czynnikiem mogącym powodować występowanie nieprawidłowości było 
zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 i związane z tym obostrzenia w nadchodzącym 
okresem jesienno-zimowym. Inwestycje budowlane i związane z nimi prace bazują na ściśle 
określonych terminach, zobowiązaniach finansowych, a także związane są z tempem pracy  
i zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników, których w obecnym czasie (zdaniem pracodawców  
i przedsiębiorców) trudno znaleźć i zachęcić do pracy. 

Warto zauważyć, iż pomimo trudności spowodowanych okresem pandemii koronawirusa, 
pracownicy budowlani latem 2021 r. pracowali często na otwartej przestrzeni w narażeniu na działanie 
wysokiej temperatury otoczenia wynoszącej niekiedy 300C. Powyższe stanowić może duży dyskomfort 
pracy, a co za tym idzie, zwiększone ryzyko występowania nieprawidłowości, w tym popełnienia 
błędów przez pracujących podczas wykonywania prac budowlanych. 

W środowisku budowlanym w 2021 r. zauważalna była tendencja rotacji pracowników, a to  
z kolei powodowało, że rynek pracy dyktowany był przez pracownika. Powyższe zjawisko, jak  
i roszczeniowa postawa pracowników doprowadzały do frustracji pracodawców, zwłaszcza 
prowadzących tzw. małe przedsiębiorstwa. Zauważalny był brak osób chętnych do pracy (mimo 
podjętych zleceń pracy przez przedsiębiorców i pracodawców, którzy tłumaczą powyższą sytuację 
poborem przez wielu ludzi pieniężnych świadczeń państwowych). Ponadto szybko rosnąca inflacja 
oraz wzrost cen robocizny skutkowało trudniejszym dostępem do materiałów budowlanych, co z kolei 
miało wpływ na dynamikę i tempo pracy w budownictwie. 
 
Podsumowanie i wnioski  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r., w stosunku do roku poprzedniego, znacząco 
wzrosła liczba przeprowadzonych krótkich kontroli w budownictwie, a tym samym stwierdzonych 
nieprawidłowości. Do powyższego przyczyniła się czerwcowa i sierpniowa akcja „Kontrole na małych 
budowach”. W zdecydowanej większości kontrole miały charakter interwencyjny, jednakże zmasowane 
akcje pozwoliły na zaplanowanie części kontroli i elastyczność co do realizacji innych tematów 
kontrolnych. 

Z kontroli przeprowadzonych w budownictwie wynika, że w dalszym ciągu największy odsetek 
stwierdzanych bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi dotyczył braku środków ochrony 
indywidualnej, prac na wysokości, eksploatacji rusztowań systemowych metalowych budowlano-
montażowych, braku zabezpieczeń stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, jak również eksploatacji instalacji urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń 
technicznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba zagrożeń powodowanych brakiem 
zabezpieczania terenów budów przed dostępem osób nieupoważnionych. Zmalała natomiast liczba 
zagrożeń powodowanych użytkowaniem drabin, brakiem instrukcji do obsługi maszyn i urządzeń 
technicznych. 
 
E. Budownictwo infrastruktury kolejowej 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 4 kontrole przestrzegania przepisów dotyczących budownictwa infrastruktury 
kolejowej w 4 podmiotach, należących do sektora prywatnego. Skontrolowano 3 zakłady zatrudniające 
do 9 pracowników i 1 zakład o zatrudnieniu w przedziale pomiędzy 10 a 49 pracowników.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 11 decyzji, w tym 1 decyzji na 
piśmie. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku zabezpieczenia maszyn przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, 
 braku wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych na budowie. 

 
Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na braku wyznaczenia stref niebezpiecznych 

prowadzenia robót; braku oznakowania znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejść i stref 
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niebezpiecznych prowadzenia robót oraz braku zapewnienia bezpiecznego zejścia/wejścia do wykopu 
prowadzącego do stanowisk pracy. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Z kontroli wynika, że źródła stwierdzanych problemów leżą zarówno po stronie organizatorów 
prac, jak i zatrudnianych pracowników budowlanych. W środowisku budowlanym w 2021 r. dominowała 
tendencja szybkiego podjęcia pracy. Mniejsze firmy podwykonawcze często decydowały się na 
realizację robót przekraczających zakres merytoryczny, sprzętowy i kadrowy danej firmy, jak również  
w aspekcie doświadczenia branżowego. Taka postać rzeczy, zwłaszcza w dobie pandemii, 
podyktowana była chęcią zachowania ciągłości pracy i obawą przed przestojem. 

Zaobserwowano, że generalny wykonawca nie zatrudniał tzw. siły roboczej do wykonywana 
robót torowych, a jedynie pracowników sprawujących nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac. Stąd 
też częstymi uwarunkowaniami stwierdzanych nieprawidłowości, charakterystycznymi dla branży 
budowlanej, były dynamika i tempo pracy oraz warunki zawartych z podwykonawcami umów. W toku 
kontroli stwierdzano nieprecyzyjny przepływ informacji i brak współdziałania ze sobą poszczególnych 
wykonawców robót w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących ogrodzenia terenu i wyznaczenia 
stref niebezpiecznych oraz wykonania dróg i wyjść dla pieszych, w tym wyjść z wykopów. Powyższe 
dowodzi również, że jasna, czytelna i klarowna komunikacja pomiędzy wykonawcami robót powoduje 
wyższy komfort pracy i zapewnia warunki niezbędne do bezpiecznego i higienicznego wykonywania 
robót, w tym sprawnego koordynowania prac na budowie. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Z kontroli przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. 
wynika, że największy odsetek stwierdzanych zagrożeń dotyczył eksploatacji maszyn i ich skutecznego 
zabezpieczenia przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. W porównaniu z poprzednimi 
latami zauważyć można, iż nie wystąpiły zagrożenia związane z czynnym ruchem kolejowym lub 
elektrycznymi trakcjami kolejowymi. Brak powyższych zagadnień uwarunkowany był faktem, iż 
kontrolowane inwestycje nie posiadały sieci trakcyjnej. W 2021 r. na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego miało miejsce stosunkowo niewiele inwestycji kolejowych, a wykonawcy robót  
w większości pochodzą z terenów innych województw. 

Zagrożenia stwierdzane w toku przeprowadzonych kontroli na budowach infrastruktury kolejowej 
miały charakter incydentalny i były niezwłocznie usuwane w trakcie kontroli. Nie stwierdzono zagrożeń 
o charakterze publicznym. 

 
F. Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów BHP podczas prac wykonywanych 

żurawiami wieżowymi i szybko montującymi 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 21 zakładach zajmujących się 
budową obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeprowadzono 24 kontrole mające na celu ocenę 
przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prowadzenia prac wykonywanych 
żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi.  

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 514 osób, w tym 484 na podstawie stosunku 
pracy (72 kobiety, 8 niepełnosprawnych), 7 osób na podstawie umów cywilno-prawnych i 2 podmiot 
samozatrudniające się. Skontrolowano 12 podmiotów zatrudniających do 9 osób, 6 podmiotów  
o zatrudnieniu w przedziale pomiędzy 10 a 49 osób i 3 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. 

 
Podczas kontroli oceniano 7 żurawi, z czego 6 to żurawie wieżowe i 1 szybkomontujący. 

Obsługę żurawi zapewniało 13 skontrolowanych podmiotów, natomiast 11 to podmioty powierzające 
pracę hakowym, sygnalistom, a 5 - zapewniający żurawie. Zatrudnienie kontrolowanych operatorów 
przedstawiało się następująco:  

 na podstawie umowy o pracę – 21 osób, 
 na podstawie umowy zlecenia – 4 osoby, 
 własna działalność gospodarcza – 2 osoby. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Kontrole prac wykonywanych przy użyciu żurawi wykazały, że w dniu rozpoczęcia kontroli 
wszyscy operatorzy posiadali wymagane uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi żurawi. Nie 
stwierdzono wykonywania pracy żurawia w warunkach kolizyjnych w sposób niezgodny z instrukcją,  
w nieodpowiednich warunkach temperaturowych, przy niedopuszczalnych prędkościach wiatru, jak 
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również ponad obowiązujący limit czasu pracy operatora. Nie stwierdzono przemieszania osób przy 
użyciu żurawia oraz nieprawidłowości dotyczących usytuowania kabiny operatora oraz jej wyposażenia 
w sprzęt do komunikacji radiowej, termometr, gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy. Kontrole wykazały 
natomiast nieprawidłowości w następujących obszarach: 

 posiadanie dla żurawi ważnych decyzji UDT, dopuszczających do ich użytkowania – brak  
w 1 na 7 badanych, 

 badania lekarskie operatora żurawia – stwierdzono brak u 1 osoby, a uchybienia u 2 na 25 
zbadanych, 

 zapewnienie sygnalistów i hakowych z wymaganymi kwalifikacjami do pełnienia danych funkcji 
– nieprawidłowość stwierdzono w 1 na 30 zbadanych przypadków, 

 badania lekarskie sygnalisty, hakowego – stwierdzono brak u 2 osób, a uchybienia  
w przypadku 1 na 31 zbadanych, 

 zapewnienie instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych – brak w 3 na 22 przypadki, 
 zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych – brak w 3 na 50 przypadków,  
 zapewnienie instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia – brak w 1 na 12 badanych przypadków, 
 zapoznanie operatora żurawia z instrukcją ewakuacji z kabiny żurawia – brak w 1 na 16 

badanych przypadków, 
 zapewnienie wykonywania czynności sygnalisty i hakowego przez dwie osoby – w 8 na 22 

kontrolowane budowy stwierdzono nieprzestrzeganie tego obowiązku, 
 zapewnienie, aby operatorzy, hakowi i sygnaliści zostali wyposażeni w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej umożliwiające ich identyfikację – w 12 przypadkach na 30 kontrolowane 
budowy stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązku, 

 zapewnienie komunikacji radiowej pomiędzy operatorami a hakowymi i sygnalistami – w 4 na 
22 kontrolowane budowy stwierdzono brak komunikacji, 

 zapewnienie książki dyżurów oraz ewidencji czasu pracy operatorów – brak 3 w przypadkach, 
a w 2 na 21 kontrolowanych budów stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, 

 zapewnienie instrukcji pracy żurawia w warunkach kolizyjnych – brak w 1 na 20 przypadków, 
 zapoznanie z instrukcją pracy żurawia w warunkach kolizyjnych – niedopełnienie obowiązku  

w 1 przypadku na 48 kontrolowane przypadki, 
 zapewnienie wyposażenie kabiny żurawia w urządzenie do odczytu prędkości wiatru na 

wysokości wysięgnika – z 6 badanych żurawi 1 nie miał zapewnionego wymaganego 
urządzenia, 

 umieszczenie napisu ostrzegawczego przy wejściu na żuraw „Osobom nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony” – w 7 na 24 kontrolowane budowy stwierdzono brak realizacji obowiązku. 

 
Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały uregulowane 29 decyzjami ustnymi, 

zrealizowanymi w toku czynności kontrolnych. 
 

Przyczyny naruszeń prawa 
Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców wynikało, że naruszenia przepisów prawa  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na kontrolowanych budowach spowodowane były głównie 
niepewną sytuacją branży budowalnej wynikającą przede wszystkim z epidemii COVID 19 oraz 
brakiem ludzi wykwalifikowanych do wykonywania prac budowlanych.  

W ocenie inspektorów pracy przeprowadzających kontrole, nieprawidłowości spowodowane 
były nieprzestrzeganiem obowiązków przez osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad pracownikami, 
np. rozdzielenie funkcji hakowego i sygnalisty, przygotowanie wymaganych instrukcji i zapoznanie  
z nimi pracowników, zapewnienie możliwości odróżnienia sygnalisty i hakowego przez operatora.  
Z rozmów prowadzonych z kierownictwem zakładów wynikało, że tego typu nieprawidłowości  
w organizacji pracy żurawi wieżowych są przede wszystkim wynikiem pośpiechu i braku wiedzy. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Z dokumentacji pokontrolnych wynika, że stan bhp w kontrolowanym obszarze nie powinien 
budzić dużego niepokoju. Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości skutkujących np. wydaniem 
decyzji wstrzymujących pracę osób wykonujących prace żurawiem, skierowania do innych prac. Biorąc 
pod uwagę charakter pracy operatorów żurawi oraz nowe przepisy w tym zakresie, tj. wymagania 
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, można jednak 
zauważyć niepokojące sygnały. 
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Większość żurawi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jest własnością jednego 
podmiotu gospodarczego, w związku z czym kontrole ograniczone są do miejsca wykonywania pracy, 
a ustalenia w oparciu o dokumenty okazane przez kierownika budowy, jako osoby nadzorującej prace.  

Z jednej strony, przeprowadzane kontrole żurawi będących własnością jednej firmy, 
przekładają się na coraz lepsze wyniki kontroli, jednak kontakt z nadzorującymi pracę operatorów 
kierownikami budowy (pracodawcy operatorów zazwyczaj nie są obecni na terenie budowy), ujawnia 
jak niewielka jest ich wiedza na temat ograniczeń w wykonywaniu pracy operatorów żurawi, chociażby 
wykonywanie czynności operatora do 8 godzin na dobę.  

Kierownicy budowy często przyznają, że nie mają wiedzy czy operator na ich budowę nie 
przyjeżdża z innej, gdzie też już pracował jako operator żurawia. 

Nadal problemem dla inspektorów pracy pozostaje możliwość skontrolowania wnętrza kabiny 
operatora, a tym samym jej wyposażenia bądź panujących tam warunków pracy. Częstym 
rozwiązaniem jest wykonanie przez operatora zdjęcia z wnętrza kabiny i przesłanie go w czasie 
kontroli inspektorowi pracy. Takie rozwiązanie jest niestety krótkotrwałe. W tym zakresie pomocne 
okazały się kontrole w obecności inspektorów UDT, którzy przeprowadzali kontrole wewnątrz kabin. 

 
Przeprowadzone kontrole wykazują zasadność kontynuowania kontroli w tym temacie. Ze 

strony inspektorów pracy powtarzają się sugestie zmian w obszarze przepisów regulujących bhp 
podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi w zakresie: 

 odnotowywania rozpoczęcia i zakończenia pracy na terenie danej budowy, np. poprzez 
czytniki elektroniczne, 

 podobnie jak w przypadku kierowców, odbierania od operatorów oświadczeń o wymiarze 
zatrudnienia, 

 możliwość wyciągania sankcji w stosunku do operatora, który reaguje na sygnały osób 
nieuprawnionych i niewłaściwie oznakowanych; 

 możliwości realizowania pracy na innym stanowisku pracy niż operatora żurawia (jaki ma to 
wpływ na jego zdolności psychofizyczne); 

 zasadność zapewnienia hakowego i sygnalisty w przypadku żurawia sterowanego z poziomu 
roboczego. 
 
Ponadto, w ramach działań prewencyjnych, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy w roku 

2022 zaplanował przeprowadzenie szkoleń i konferencji mających na celu propagowanie 
bezpieczeństwa publicznego przy realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem wykonywania prac 
z wykorzystaniem żurawi wieżowych i szybkomontujących. 

 
G. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym) 

 
Informacje ogólne 

Zgodnie z wytycznymi do realizacji tematu działania kontrolne skoncentrowane były na 
nieprawidłowościach stwarzających zagrożenia o charakterze publicznym w miejscach 
ogólnodostępnych. W roku 2021 przeprowadzono łącznie 27 kontroli zagrożeń o charakterze 
publicznym w budownictwie oraz 2 kontrole zagrożeń o charakterze publicznym w pozostałych 
działalnościach. 
 
I. Kontrola zagrożeń o charakterze publicznym w budownictwie 
 
Charakterystyka badanych podmiotów 

Przeważająca część kontroli zagrożeń o charakterze publicznym w budownictwie wystąpiła 
przy realizacji kontroli: 

 kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych– 12 kontroli; 
 prac przy budowach i remontach dróg – 3 kontrole; 
 w budownictwie, które ujawniły bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia pracujących 

tzw. "krótkich”– 4 kontrole; 
 w budownictwie, które potwierdziły likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia  

i zdrowia tzw. "krótkich sprawdzających” – 3 kontrole; 
 przestrzegania przez pracodawców przepisów bhp podczas prac wykonywanych żurawiami 

wieżowymi i szybkomontującymi – 1 kontrola; 
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co stanowi 74% wszystkich kontroli w tym temacie. 4 kontrole podjęto w wyniku skargi, co stanowi 15% 
wszystkich kontroli (w roku 2020 – 16%). W roku 2021 przeprowadzono 27 kontroli w 27 podmiotach. 
Wszystkie kontrolowane podmioty działają w sektorze prywatnym.  

W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 453 osoby (40 osób na podstawie umów 
cywilnych, 4 podmioty samozatrudniające się), w tym 407 na podstawie stosunku pracy (110 kobiet,  
0 niepełnosprawnych). Skontrolowano: 

 19 podmiotów o zatrudnieniu do 9 osób,  
 7 podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób,  
 1 podmiot zatrudniający od 50 do 249 osób. 

 
Z 29 kontrolowanych firm 23 (tj. 79%) to zakłady działające (zgodnie z PKD) w branży 

budowlanej, powierzających prace łącznie 422 osobom. W pozostałych zakładach (działających m.in. 
w branży handlowej, przetwórstwa przemysłowego, z zakresu edukacji) powierzano pracę łącznie 31 
osobom. 
 

II. Kontrole zagrożeń o charakterze publicznym w pozostałych działalnościach. 
 
Charakterystyka badanych podmiotów  

W roku 2021, przeprowadzono dwie kontrole w opisywanym temacie. Kontrolowane podmioty 
działają w branżach: usługi administrowania oraz administracja publiczna i obrona narodowa. Kontrola 
podjęta została w wyniku skargi. W kontrolowanych podmiotach były zatrudnione łącznie 44 osoby  
(w jednym z podmiotów 42 osoby).  
W trakcie kontroli wydano dwie decyzje ustne w związku z: 

 niezapewnieniem środków ochrony indywidualnej przy pracy związanej z wycinką drzew; 
 nie wygrodzeniem strefy pracy związanej z wycinką drzew . 

 
Decyzje zostały zrealizowane w trakcie kontroli. Obie kontrole zakończyły się postępowaniem 

wykroczeniowym, zakończonym 2 mandatami w kwocie po 1000 zł. Mandaty nałożono w wyniku 
stwierdzonych 3 wykroczeń. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości. 
Wskutek kontroli dotyczących zagrożeń o charakterze publicznym w budownictwie wydano 

łącznie 30 decyzji – wykonano 29 decyzji ustnych. Wśród nich było: 7 decyzji wstrzymujących  
(5 działalności, 1 eksploatacji maszyn), 15 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności  
z art.108 kpa. Wszystkie decyzje dotyczyły łącznie 88 pracowników. 
 
Najczęściej pojawiające się naruszenia przepisów prawnych w decyzjach: 

 brak wygrodzenia miejsca prowadzenia robót budowlanych przed dostępem osób postronnych, 
niewłaściwe zagospodarowanie terenu budowy i wynikające z tego zagrożenia publiczne – 
w tym zakresie wydano 8 decyzji; 

 brak niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej w miejscu 
prowadzonych prac na terenie prowadzonych prac budowlanych – wydano 6 decyzji, w tym 
związanych  
z pracami na rusztowaniach i na wysokości –3, przy prowadzeniu robót ziemnych – 1; 

 niezgodny z instrukcją montaż rusztowań metalowych budowlanych, a w związku z tym np. 
brak stabilnego posadowienia, brak balustrad, niepełne podesty robocze, brak oznakowania 
nośności podestów, odbioru przez osobę uprawnioną potwierdzonego protokołem – wydano 1 
decyzję; 

 brak środków profilaktycznych ochrony indywidualnej/zbiorowej (w tym balustrad ochronnych),  
w miejscach wykonywania pracy w przestrzeni publicznej – wydano 1 decyzję; 

 
Ponadto wydano decyzje w związku z: 

 niezabezpieczonymi przewodami elektrycznymi na klatkach schodowych – 3, brakiem 
uprawnień osób wykonujących prace – 1, niezapewnieniem bezpiecznej szerokości ciągu 
komunikacyjnego w miejscu ogólnodostępnym – 1, niezabezpieczenie maszyny budowlanej 
przed dostępem osób nieuprawnionych – 1. 
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Stwierdzone zagrożenia miały charakter w znacznej części bezpośredni, co skutkowało 
zastosowaniem kar. 10 kontroli zakończono postępowaniem wykroczeniowym wobec sprawców – 
nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 8700,00 zł (9 wykroczeń w mandatach) oraz 2 środki 
wychowawcze (2 wykroczenia).  

W 6 przypadkach postępowanie wykroczeniowe prowadzono w stosunku do pracodawcy 
(5 mandatów kredytowanych i 1 gotówkowy). W pozostałych osobami odpowiedzialnymi za 
stwierdzony stan były osoby kierujące pracownikami.  
Wszystkie postępowania wykroczeniowe prowadzono w podmiotach zatrudniających do 9 osób.  
 
W temacie kontroli zagrożeń o charakterze publicznym w pozostałych działalnościach wydano dwie 
decyzje ustne, w związku: 

 niezapewnieniem środków ochrony indywidualnej przy pracy związanej z wycinką drzew; 
 nie wygrodzeniem strefy pracy związanej z wycinką drzew . 

 
Decyzje zostały zrealizowane w trakcie kontroli. Obie kontrole zakończyły się postępowaniem 

wykroczeniowym, zakończonym 2 mandatami o kwocie po 1 000 zł. Mandaty nałożono w wyniku 
stwierdzonych 3 wykroczeń. 
 

Przyczyny naruszeń prawa 
 tempo pracy a tym samym pośpiech w realizacji prac budowlanych, nie zawsze adekwatny do 

prowadzonych prac, związany z obawą przed karami umownymi i sytuacją wynikającą ze 
stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2  

 cięcie kosztów wykonawstwa robót budowlanych a tym samym minimalizowanie kosztów 
utrzymania małych firm budowlanych, często wynikające z nieuczciwej konkurencji na rynku 
budowlanym; 

 przewidziany krótki czas prowadzonych prac; 
 przekonanie, że prowadzone prace, nie stanowią zagrożenia dla osób postronnych; 
 lekceważenie zagrożeń przez osoby postronne. 
 brak wiedzy z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub 

przygotowania technicznego przedsiębiorców i nadzoru technicznego w realizacji zleconych 
prac; 

 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 skutecznego egzekwowania przez pracodawców lub nadzór techniczny na budowie 
przestrzegania przepisów bhp w organizacji stanowisk pracy;  

 niewłaściwa organizacja i koordynacja prac, w tym brak komunikacji pomiędzy nadzorem 
a wykonującymi pracę (w szczególności cudzoziemcami); 

 pośpiech w realizacji prac budowlanych, których termin wykonania został obwarowany 
umownymi karami przez inwestora; 

 brak dbałości pracujących o przestrzeganie przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy, 
które ich zdaniem, zwiększają czasochłonność robót i obniżenie ich wynagrodzenia; 

 brak świadomości w społeczeństwie, że prowadzone prace mogą stanowić dla nich 
zagrożenie. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Ustalenia inspektorów pracy dokonywane w trakcie kontroli w 2021 r. pozwalają na 
stwierdzenie, że problem zagrożeń dla osób postronnych występuje w przeważającej większości 
w branży budowlanej i dotyczy przede wszystkim wygrodzenia terenu budowy i braku oznakowania 
miejsc niebezpiecznych.  

W opinii kontrolujących, źródła stwierdzanych problemów leżały po stronie przedsiębiorców 
i nadzoru technicznego odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzone zagrożenia były wynikiem przede wszystkim 
bagatelizowania problemu, przedkładając nad bezpieczeństwo (tak samo pracowników jak osób 
postronnych), czas realizacji inwestycji oraz koszty. Kontrole wykazały, że dla wykonujących prace 
budowlane istotne jest szybkie zakończenie prac, co dla większości wiąże się z jednoczesnym 
usunięciem zagrożenia, przy jednoczesnej oszczędności czasu, potrzebnego do zabezpieczenia 
i nierzadko pieniędzy. Takie podejście do procesu pracy jest wynikiem zaniedbania obowiązku 
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ostrzegania o zagrożeniach, zabezpieczania przed nimi osób nie związanych z procesem 
budowlanym. 

Wpływ na przebieg procesu organizacji terenu budowy bezpośrednio związany jest z coraz 
trudniejszym dostępem do wykwalifikowanej kadry, utrzymującym się wysokim poziomem zatrudniania 
cudzoziemców. Zatrudnianie na budowach osób niedoświadczonych, w szczególności takich, które 
mają problemy w rozumieniu języka polskiego, również są przyczyną zaniedbania na etapie organizacji 
terenu wykonywanych prac.  

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, ocena ryzyka zawodowego przy 
wykonywaniu prac, programy szkoleń (dla obcokrajowców często w języku polskim) w wielu 
przypadkach stanowiła dokument wykonany na potrzebę ewentualnej kontroli, nie na potrzebę 
przeszkolenia pracowników, na co często wskazuje treść tych dokumentów. Szkolenia bhp 
prowadzone są pospiesznie na co wskazują uwagi pracujących i samych pracodawców – np. nie 
wiedziałem/łam, że tak trzeba, że jest to wymagane.  
Przeprowadzone kontrole nadal potwierdzają niski poziom świadomości na temat wpływu 
prowadzonych prac na bezpieczeństwo osób postronnych, przedsiębiorców, osób kierujących pracami, 
pracowników, jak również lekceważący stosunek do oznakowania terenu wykonywania pracy w sposób 
czytelny dla osób postronnych. 

Utrzymany poziom kontroli świadczy o tym, że inspektorzy pracy pozostają czujni i podejmują 
skuteczne działania w usuwaniu zagrożeń o charakterze publicznym.  

Kontrole w roku 2021 potwierdzają potrzebę dalszego realizowania omawianego tematu. Nadal 
konieczne jest reagowanie na zgłoszenia o zagrożeniach, tłumaczenie i zwracanie uwagi na 
zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Należały również rozważyć podejmowanie 
działań prewencyjnych w szerszym zakresie, niż te które obecnie są prowadzone w trakcie kontroli, 
o np. prowadzenie szkoleń w szkołach branżowych, na wyższych uczelniach z kierunkami 
budowlanymi. 

Konkretne efekty uzyskano w związku z natychmiastowym usuwaniem nieprawidłowości  
w wyniku wydawanych decyzji. Eliminowano zagrożenia dla osób postronnych oraz osób 
wykonujących pracę, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa w miejscach ich prowadzenia  
i wyeliminowano zagrożenia nie tylko dla osób postronnych ale również poprawiły bezpieczeństwo 
pracujących. 

 

6. Kontrole problematyki REACH i CLP 
 
Informacje ogólne 

 W 2021r. na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy przeprowadzono 5 kontroli mających na celu ocenę poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów unijnych rozporządzeń REACH i CLP oraz przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy pracach, w których występują czynniki chemiczne i eliminację stwierdzonych 
nieprawidłowości w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych zakładach oraz 
zwiększenie stopnia znajomości i przestrzegania przepisów. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 359 osób, w tym 345 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy (90 kobiet). Skontrolowano 1 pracodawcę zatrudniającego do  
9 pracowników, 1 o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 3 o zatrudnieniu od 50 do 249 
pracowników.  

W kontakcie z czynnikami chemicznymi pracowało łącznie 80 osób, w tym 8 kobiet. Wszyscy 
zatrudnieni byli na podstawie stosunku pracy.  

Kontrole przeprowadzono w różnych branżach - 4 kontrole w zakładach przetwórstwa 
przemysłowego, po jednej kontroli w zakładach o przeważającej działalności: produkcja tworzyw 
sztucznych, produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów dla budownictwa, usługi 
poligraficzne i 1 kontrolę w zakładzie prowadzącym badania naukowych i prac rozwojowe w dziedzinie 
biotechnologii przemysłowej. 

Substancje i mieszaniny chemiczne stosowane były przy produkcji surowców chemicznych, 
przy produkcji i przetwórstwie wyrobów chemicznych, w tym tworzyw sztucznych i wyrobów 
sanitarnych, w poligrafii, w laboratoriach oraz w technologii prac remontowych i serwisowych (do mycia 
i konserwacji form - rozpuszczalniki, środki czyszczące, adhezyjne; oleje maszynowe, przekładniowe, 
smary do eksploatowanych maszyn). We wszystkich skontrolowanych zakładach stosowane 
substancje i mieszaniny to chemikalia w większości zakwalifikowane do stwarzających zagrożenie.  
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Kontrolą objęto zakłady stosujące lub produkujące substancje i mieszaniny chemiczne.  
W rozumieniu przepisów REACH skontrolowane zakłady są przede wszystkim dalszymi użytkownikami 
stosującymi w pracy lub w procesie wytwórczym chemikalia lub mieszaniny chemikaliów. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W 2021 r. uchybienia ujawnione zostały we wszystkich kontrolowanych zakładach, bez 
względu na wielkość zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 26 decyzji,  
w tym 7 decyzji ustnych. Do pracodawców skierowano 1 wniosek w wystąpieniach.  

W dalszym ciągu w zakładach nie przestrzega się przepisów o obowiązku właściwego 
przygotowania pracowników do pracy z użyciem czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych 
oraz informowania pracowników o zagrożeniach chemikaliami i sposobach ochrony. 

W ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, sporządzonej w 1 tzw. dużym zakładzie 
chemicznym, nie dokonano pełnej identyfikacji zagrożeń czynnikami chemicznymi, w szczególności nie 
uwzględniono wszystkich stosowanych czynników chemicznych z uwzględnieniem ich właściwości, 
otrzymanych od dostawców informacji o zagrożeniach i zaleceń dotyczących ich bezpiecznego 
stosowania określonych w kartach charakterystyki. Natomiast w 1 zakładzie w ogóle nie dokonano 
oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne. 

W 1 zakładzie nie ustalono wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, a w 2 zakładach - 
instrukcji bhp dotyczących postępowania z substancjami i mieszaninami stwarzającymi zagrożenia. 

W 4 zakładach magazyny, zbiorniki albo inne miejsca magazynowania niebezpiecznych 
chemikaliów nie były oznakowane we właściwy sposób. Brak albo nieaktualność instrukcji bhp 
procesów technologicznych i instrukcji magazynowania stwierdzono w 3 zakładach.  

Tylko u 1 pracodawcy 4 osoby zostały dopuszczone do pracy bez aktualnych okresowych 
badań profilaktycznych. U kontrolowanych pracodawców wszyscy pracownicy odbyli szkolenia 
wstępne z zakresu bhp. Wszyscy pracodawcy zapewnili pracownikom środki ochrony indywidualnej 
przed zagrożeniami ze strony niebezpiecznych czynników chemicznych. 

W 1 zakładzie, gdzie występują prace laminowania wyrobów sanitarnych przy użyciu środków 
żrących stwierdzono niesprawny prysznic bezpieczeństwa i myjkę do oczu. 

 
W zakresie przepisów rozporządzenia CLP, nieprawidłowości wystąpiły tylko w 1 obszarze.  

W jednym zakładzie stwierdzono brak wymaganego oznakowania pojemnika roboczego z mieszaniną 
stwarzającą zagrożenie, zaś w drugim - nie oznakowano zgodnie z CLP zbiorników z gazem propan-
butan. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie uwzględniania przepisów CLP 
w przedłożonych do kontroli kartach charakterystyki substancji i mieszanin (skontrolowano łącznie  
9 substancji i 14 mieszanin) oraz uwzględniania wymagań dotyczących oznakowania CLP  
w dokumentacji zakładowej. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

W ocenie inspektora pracy przyczynami nieprawidłowości stwierdzanych w obszarze 
rozporządzenia REACH są 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.  

W przypadku rozporządzenia CLP naruszenia przepisów wynikały z rutyny i niedostosowania 
się do się stanu prawnego. Były to raczej uchybienia niż poważne nieprawidłowości. Pracodawcy nie 
dołożyli starań, aby zapewnić zgodne z przepisami oznakowanie środków chemicznych. 

Liczba uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów i zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy stosowaniu chemikaliów w zakładach kontrolowanych w 2021 r. była zbliżona do 
stwierdzanych w latach ubiegłych. Mogłaby być mniejsza w przypadku większej skuteczności kontroli 
funkcjonalnej u pracodawców. Stwierdzane naruszenia prawa i ich przyczyny są od wielu lat 
powtarzalne. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Przeprowadzone kontrole stanowiły kontynuację realizacji zadań z lat ubiegłych. Już 14 rok  
z rzędu prowadzono je z uwzględnieniem przygotowania pracodawców – dalszych użytkowników do 
zagadnień ujętych w postanowieniach unijnych rozporządzeń REACH i CLP. Podczas kontroli 
ujawniono i wyeliminowano podobną liczbę nieprawidłowości, jak w latach wcześniejszych.  
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Zastosowane w wyniku kontroli środki prawne przyczyniły się do poprawy warunków pracy  
w skontrolowanych zakładach - wszyscy pracodawcy udzielili informacji o sposobie realizacji decyzji 
wydanych w czasie kontroli. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli, nasuwa się wniosek, że tematyka 
substancji i mieszanin chemicznych powinna być w dalszym ciągu podejmowana. Konieczne jest 
kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, w których stosowane są czynniki 
chemiczne, zwłaszcza w zakresie zagadnień, w których od lat stwierdza się powtarzalne 
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 są poradniki  
i broszury wydawane przez PIP dla pracodawców stosujących chemikalia w swojej działalności. 

 

7. Nadzór rynku – wydawanie opinii na wniosek organów 
celnych 

 
Charakterystyka importowanych wyrobów 

W 2021 r. organy celne działające na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 
skierowały do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 19 wniosków dotyczących wydania opinii 
wobec importowanych towarów. Wszystkie wnioski dotyczyły maszyn i ich zgodności z wymogami 
wynikającymi z dyrektywy 2006/42/WE. We wszystkich przeanalizowanych przypadkach inspektorzy 
pracy wydali negatywne opinie. 

W 11 przypadkach opinie dotyczyły maszyn fabrycznie nowych, które były importowane z Chin. 
W pozostałych 8 przypadkach importerzy próbowali wprowadzić w obszar Unii Europejskiej maszyny 
już używane, często o znacznym stopniu wyeksploatowania. Krajem pochodzenia tych maszyn były 
Wielka Brytania, Włochy, Dania, Francja, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Chiny.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości  

Analizując zgodność importowanych maszyn z wymogami dyrektywy 2006/42/WE stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące: 

 niewłaściwego oznakowania wyrobu w zakresie identyfikacji, piktogramów, barw bhp, itp. – 14 
przypadków, 

 nieprawidłowej deklaracji zgodności – 12 przypadków, 
 braku instrukcji użytkowania – 10 przypadków, 
 braku oznakowania wyrobu w zakresie identyfikacji, piktogramów, barw bhp, itp. – 10 

przypadków, 
 nieprawidłowej treści instrukcji użytkowania – 9 przypadków, 
 braku oznakowania znakiem CE – 6 przypadków, 
 braku deklaracji zgodności – 6 przypadków, 
 nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – 2 przypadki. 

 
Najwięcej, bo aż 5 różnego rodzaju nieprawidłowości ujawniono w stosunku do maszyny nowej 

sprowadzonej z Chin. W przypadku importowania maszyn używanych największa liczba 
nieprawidłowości – również po 5 niezgodności – została ujawniona w maszynach pochodzących z Chin 
oraz z Włoch. Wystąpienie organu celnego o wydanie opinii w sprawie maszyny wyprodukowanej we 
Włoszech było związane z jej importem z obszaru Wielkiej Brytanii, gdzie importer dokonał jej zakupu 
na aukcji. 

Największa liczba jednocześnie zakwestionowanych maszyn dotyczyła 2 importerów, którzy 
wspólnie sprowadzili z Chin partię 11 różnych modeli maszyn przeznaczonych dla przemysłu 
gastronomicznego. Były to maszyny do wytwarzania lodów oraz 1 maszyna do wytwarzania bitej 
śmietany. Stwierdzone niezgodności powielały się i dotyczyły nieprawidłowej treści deklaracji 
zgodności, nieprawidłowej zawartości instrukcji użytkowania, niewłaściwego oznakowania wyrobu  
w zakresie identyfikacji, piktogramów i barw bhp.  
 
Przykłady wyrobów 
Wyrób 1 - Maszyna dla zaplecza motoryzacyjnego - Tester ciśnienia głowicy cylindra, Marka: APS, 
Model: TPT1600, Kraj pochodzenia: Chiny.  
Stwierdzone nieprawidłowości: 
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 na tabliczce znamionowej nie umieszczono adresu pocztowego producenta, określenia 
maszyny, roku budowy maszyny; tabliczka identyfikująca producenta nie była przymocowana 
w sposób trwały – była przykręcona 

 
 
 znak CE miał niewłaściwe proporcje i nie był umieszczony w bezpośredniej bliskości nazwy 

producenta; oznakowanie CE było naniesione za pomocą naklejki tj. inną techniką niż 
oznakowanie producenta; na zdjęciu poniżej strzałką zaznaczono miejsce umieszczenia 
naklejki 
 

 
 
 do wyrobu nie dołączono instrukcji; do wyrobu dołączono deklarację zgodności, jednak jej 

treść nie została przetłumaczona na język polski – język kraju użytkownika wyrobu; manometr 
oraz elementy sterujące znajdujące się obok niego nie zostały opisane przez co brak było 
możliwości właściwej ich identyfikacji i przeznaczenia.  
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Wyrób 2:Używana prasa hydrauliczna (Hydrauliczna prasa do odpadów), Marka: LOLLINI, Model: AL 
24, Kraj pochodzenia: Włochy (maszyna sprowadzana z Wielkiej Brytanii),  
 
Stwierdzone nieprawidłowości: 

 na maszynie nie umieszczono znaku CE oraz nazwy – określenia maszyny 
 

 
 

 elementy sterujące nie zostały opisane w języku polskim – języku kraju użytkownika wyrobu; 
informacje umieszczone na maszynie, dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania maszyny 
nie zostały sporządzone w języku polskim – języku kraju użytkownika wyrobu; 

 do wyrobu nie dołączono instrukcji oraz deklaracji zgodności. 
 

elementy sterownicze maszyny informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Podsumowanie  

W 2021 r. organy celne skierowały do Państwowej Inspekcji Pracy wnioski o wydanie opinii 
wyłącznie w wobec towarów podlegających dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Nie kierowano 
wniosków dotyczących innych dyrektyw lub rozporządzeń UE. Zakwestionowane wyroby pochodziły 
głównie z Chin. Zaobserwowano nową tendencję polegającą na sprowadzaniu używanych maszyn  
z obszaru Wielkiej Brytanii (5 maszyn) co miało związek z prowadzonymi w tym kraju aukcjami lub 
powrotem do Polski osób zamieszkujących wcześniej w Anglii. W pojedynczych przypadkach 
sprowadzano używane maszyny z Białorusi, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Chin. Dominują 
nieprawidłowości związane z niewłaściwym oznakowaniem maszyn (74% przypadków) lub brakiem 
odpowiedniego ich oznakowania (53% przypadków). Stwierdzano nieprawidłową treść deklaracji 
zgodności (63% przypadków) oraz brak instrukcji użytkowania (53% przypadków).  
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8. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi - działania realizowane 
w ramach nadzoru rynku 

 
A. Kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów 

 
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło pismo od Dyrektora 

Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy przekazujące pismo z Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z załącznikami w sprawie niezgodności stwierdzonych  
w obcinarce śmigłowej do cebuli marki KRUKOWIAK, model M650, rok produkcji 2016 
wyprodukowanej przez Kujawską Fabrykę Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. w Brześciu Kujawskim. 
Niezgodności z przepisami mającymi zastosowanie do tej maszyny stwierdzone zostały przez 
niemiecki organ nadzoru rynku. 

 
Kontrola przeprowadzona u użytkownika przez urzędnika niemieckiego organu nadzoru rynku 

wykazała, że obcinarka ta nie spełniała wymagań zasadniczych określonych w niemieckich przepisach 
implementujących rozporządzenie 765/2008/WE i dyrektywę maszynową 2006/42/WE. W związku  
z tym ww. maszyna zgłoszona została przez niemiecki organ nadzoru rynku do Systemu Szybkiej 
Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX oraz unijnego systemu wymiany informacji 
w zakresie nadzoru rynku – ICSMS. Kontrola wyrobu miała związek z wypadkiem przy pracy  
i wykazała szereg nieprawidłowości związanych z budową maszyny, przyjętymi rozwiązaniami 
technicznymi oraz niewłaściwą deklaracją zgodności. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli u producenta maszyny Okręgowy Inspektor Pracy  
w Bydgoszczy wydał postanowienie w którym wyznaczył termin na usuniecie niezgodności wyrobu  
z wymaganiami zasadniczymi. Po upływie wyznaczonego terminu została przeprowadzona kontrola 
sprawdzająca w wyniku której zaistniały przesłanki do wydania decyzji umarzającej powstępowanie  
w sprawie wprowadzonego od obrotu wyrobu, tj. obcinarki śmigłowej do cebuli model M650. 

 
Z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie wpłynęło pismo dotyczące niezgodności 

półmaski filtrującej marki Jun Yue model JY-2018-1 z wymaganiami wynikającymi z rozporządzenia 
(UE) 2016/425 dotyczącego środków ochrony indywidualnej. W wyniku kontroli przeprowadzonych  
u dwóch kolejnych dystrybutorów ustalono, że maski zostały kupione od podmiotu mającego siedzibę 
w Warszawie. W związku z powyższym ustaleniem sprawę, zgodnie z właściwością miejscową 
przekazano do OIP w Warszawie. 

Przeprowadzono 1 kontrolę mającą na celu sprawdzenie czy podmiot, do którego w 2020 r. 
skierowano postanowienie wykonał jego treść. Ustalono, że treść postanowienia została wykonana 
dzięki czemu maszyna – linia produkcyjna do przerobu pierza – została oznakowana odpowiednią 
tabliczką znamionową, została sporządzona instrukcja oraz sporządzono deklarację zgodności. 
Okręgowy Inspektor pracy w Bydgoszczy wydał decyzję umarzająca postępowanie w sprawie tego 
wyrobu. 

 
Z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęły 2 protokoły kontroli wyrobów 

niespełniających wymagań zasadniczych. Sprawy dotyczyły tego samego typu maszyn tj. kotleciarek 
do przetwarzania mięsa, których wytwórcą są Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga” 
sp. z o.o. w Bydgoszczy. Kontrola przeprowadzona u producenta potwierdziła istnienie stwierdzonych 
nieprawidłowości skutkiem czego zostały wydane 2 postanowienia dotyczące dostosowania wyrobów 
do wymagań wynikających z dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Kontrola sprawdzająca sposób 
wykonania tych postanowień planowana jest do przeprowadzenia w 2022 r.  

 
B. Kontrole maszyn użytkowanych w rolnictwie 
 

W 2021 r. inspektorzy pracy w 7 różnych podmiotach gospodarczych przeprowadzili kontrole 
eksploatowanych 7 maszyn rolniczych: 

 ekstruder do produkcji pasz, marki DPK WAIZ, typ W-450, kraj pochodzenia: Ukraina, 
 mieszalnik (paszowóz), marki Futtermischwagen V-Mix, typ Plus 13-2S, kraj pochodzenia: 

Niemcy, 
 przyczepa rolnicza, marki PRONAR, typ 669 – wywrotka, kraj pochodzenia: Polska, 
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 prasa zwijająca, marki Claas, typ Quadrant 4200RF, kraj pochodzenia: Francja, 
 agregat uprawowy, marki VADERSTAD, typ CR 500, kraj pochodzenia: Szwecja, 
 agregat – brona talerzowa, marki AGRO-TOM, typ ATH 5, kraj pochodzenia: Polska, 
 sieczkarnia polowa, marki Claas, typ JAGUAR 860, kraj pochodzenia: Niemcy.  

 
Kontrola ekstrudera do produkcji pasz produkcji ukraińskiej, wyprodukowanego w 2014 r., 

miała związek z wypadkiem przy pracy, w wyniku którego pracownik doznał amputacji urazowej palca. 
Czynności przeprowadzone przez inspektora pracy w ramach nadzoru rynku wykazały niezgodność 
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, takimi jak: 

 brak oznakowania znakiem CE, 
 brak deklaracji zgodności, 
 nieprawidłowości dotyczące budowy – wykonania wyrobu, 
 brak wymaganego oznakowania wyrobu, 
 niewłaściwego oznakowania wyrobu w zakresie identyfikacji, piktogramów, barw bhp. 

 
Ustalenia z kontroli zgodnie z właściwością miejscową ze względu na siedzibę importera zostały 

przekazane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 
 
W stosunku do pozostałych wyrobów inspektorzy pracy nie stwierdzili niezgodności z dyrektywą 

maszynową 2006/42/WE. 
 

C. Kontrole środków ochrony układu oddechowego – u pracodawców, z wyłączeniem służby 
zdrowia 

 
W powyższym zakresie przeprowadzono kontrole w 13 podmiotach gospodarczych, gdzie 

łącznie skontrolowano 14 wyrobów. U niektórych pracodawców używano tego samego rodzaju środki 
ochrony indywidualnej. Po pogrupowaniu wyrobów ustalono, że ocenie poddano 10 różnych modeli 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 półmaska filtrująca, marki Filter-Service, model FS-O/21 V, typ FFP2 NR D, kraj pochodzenia: 
Polska (tego typu maski były użytkowane u 4 różnych pracodawców), 

 półmaska filtrująca, marki Filter-Service, model FS-923 V, typ FFP2 NR D, kraj pochodzenia: 
Polska, 

 półmaska filtrująca, marki Filter-Service, model FS-21 V, typ FFP2 NR D, kraj pochodzenia: 
Polska, 

 półmaska filtrująca, marki JSP, model Force 8, kraj pochodzenia: Wielka Brytania, 
 filtr wymienny do półmaski filtrującej, marki JSP, model PPK2, kraj pochodzenia: Wielka 

Brytania, 
 półmaska filtrująca, marki Filter-Service, model FS-58V, typ FFP3 NR D, kraj pochodzenia: 

Polska, 
 półmaska filtrująca FFP2 – 5 warstwowa, marki Helmed, model MF-10 PRO FFP2 Nr, kraj 

pochodzenia: Polska, 
 półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem, marki Deltaplus, model M1200VC, typ FFP2, kraj 

pochodzenia: Francja, 
 półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem, marki Filter-Service, model FS-613V, typ FFP1, 

kraj pochodzenia: Polska (tego typu maski były użytkowane u 2 różnych pracodawców), 
 półmaska filtrująca jednorazowa z zaworem, marki Filter-Service, model FS-17V, typ FFP1, 

kraj pochodzenia: Polska. 
 

W stosunku do półmaski filtrującej marki Helmed stwierdzono niezgodności w wymogami 
rozporządzenia 2016/425. Pozostałe ŚOI spełniały wymogi tego rozporządzenia. 

 
D. Kontrole w pozostałych przypadkach 

 
W 2021 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

kontrole w związku z następującymi wyrobami: 
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 Przewieszacz karuzelowy, marki Meyn, typ 158, kraj pochodzenia: Holandia. 
Kontrola maszyny miała związek z wypadkiem przy pracy. Do pracodawcy będącego również 
importerem maszyny skierowano pismo informacyjne o możliwości wykonania dobrowolnych 
działań mających na celu dostosowanie wyrobu do wymagań zasadniczych. Nieprawidłowości 
jakie zostały stwierdzone dotyczyły nieprawidłowej zawartości instrukcji użytkowania oraz 
niewłaściwego oznakowania maszyny. Pracodawca poinformował o usunięciu stwierdzonych 
niezgodności z dyrektywą maszynową. Umieszczono oznakowanie słowne sporządzone  
w języku ukraińskim tj. w języku zrozumiałym dla operatorów, z uwagi na zatrudnianie 
znacznej liczby pracowników tej narodowości. 
 

 Automat do produkcji naleśników, marki IMERIA & MONFERRINA, typ C1 L200, kraj 
pochodzenia: Włochy. 

Kontrola była przeprowadzona w celu ustalenia czy pracodawca przystosował stanowisko 
pracy dla pracownika z niepełnosprawnością. Stwierdzono, że wyrób spełnia wymagania 
dyrektywy maszynowej. 
 

 Półmaska filtrująca, marki HARDY, model 1500-640010, kraj pochodzenia: Polska. 
Do OIP w Bydgoszczy przesłano protokół kontroli wyrobu niespełniającego wymagań przez 
ww. środek ochrony indywidualnej. W wyniku podjętych przez inspektora pracy czynności 
ustalono, że podmiot gospodarczy znajdujący się na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego jest wyłącznie jednym z pośredników uczestniczących w łańcuchu dostaw. 
Ustalenia z kontroli przesłano zgodnie z właściwością do OIP w Szczecinie. 
 

 Maszyna pakująca, marki BMS, typ BMS 200, kraj pochodzenia: Polska. 
W toku rutynowej kontroli ustalono, że ww. maszyna nie spełnia wymagań wynikających  
z dyrektywy 2006/42/WE z uwagi na nieprawidłowości dotyczące budowy maszyny, tj. było 
możliwe zdejmowanie osłon bez użycia narzędzi. Do producenta przesłano pismo 
informacyjne z wnioskiem o podjęcie działań dobrowolnych. W odpowiedzi na to pismo 
producent poinformował o usunięciu wad oraz o wprowadzeniu modyfikacji w dokumentacji. 
 

 Pilarka tarczowa wielopiłowa, marki REMA S.A., kraj pochodzenia: Polska. 
Kontrola wyrobu była spowodowana wypadkiem przy pracy, który zaistniał podczas 
eksploatacji maszyny. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące budowy – wykonania wyrobu 
oraz brak deklaracji zgodności. Do producenta maszyny pierwotnie skierowano pismo 
profilaktyczne, jednakże z uwagi na niewykonanie jego treści sprawa została przesłana do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie właściwego ze względu na siedzibę producenta 
wyrobu. 
 

 Maszyna do nanoszenia oleju, marki Wirth, typ LW 100.5/450, kraj pochodzenia: 
Niemcy. 

Kontrola maszyny miała bezpośredni związek z wypadkiem przy pracy jaki zaistniał przy jej 
obsłudze. W wyniku kontroli maszyny stwierdzono: brak instrukcji użytkowania, brak deklaracji 
zgodności a także nieprawidłowości dotyczące budowy – wykonania wyrobu, które były 
głównym powodem zaistnienia wypadku. Dokumentacja zgodnie z właściwością została 
przesłana do OIP we Wrocławiu. 
 

 W związku z uzyskaniem informacji z OIP w Łodzi, że producent środka ochrony indywidualnej 
półmaski filtrującej FFP2 – 5 warstwowej, marki Helmed, typ: MF-10 PRO FFP2, produkcji polskiej nie 
współpracuje z inspektorem pracy w celu wyjaśnienia kwestii niespełniania wymagań wynikających  
z rozporządzenia 2016/425, w celu uniknięcia ryzyka utraty materiału dowodowego zaistniała 
konieczność pobrania próbki wyrobów w celu ewentualnego jego zbadania w przyszłości.  
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Przykłady nieprawidłowości dotyczących wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE 
 
 
1. obcinarka śmigłowa do cebuli, Typ: M650, Kraj pochodzenia: Polska Producent: „KUJAWSKA 
FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH” Sp. z o.o. – Brześć Kujawski 
 

  

25 mm przerwy między prętami co najmniej 20 mm od prętów do ostrza 
 
Istnieje możliwość zetknięcia się z obracającymi się ostrzami pomiędzy prowadnicami/wibrującymi 
prętami. Stanowi to naruszenie punktów 1.3.7 i 1.1.2 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. Opisana 
usterka była główną przyczyną wypadku, w wyniku którego operator doznał obrażeń fizycznych. 
 
 

  

dostęp od strony otworu wysypowego podniesiona osłona boczna 

Istnieje możliwość zetknięcia z obracającymi się 
ostrzami w obszarze poniżej otworu wysypowego. 
Stanowi to naruszenie punktów 1.3.7 i 1.1.2 
załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. 

 
Istnieje możliwość otwarcia otworów rewizyjnych  
z boku maszyny, gdy obracające się ostrza są 
nadal w ruchu. Ruch nie jest wstrzymywany przez 
wyłącznik blokujący. Stanowi to naruszenie 
punktów 1.4.2.2 i 1.1.2 załącznika I do dyrektywy 
2006/42/WE. 
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2. przewieszacz karuzelowy,Typ: 0158, Kraj pochodzenia: Holandia, Producent: Meyn Food 
Processing Technology B.V. – Oostzaan 
 

 
 
Przyciski sterujące zlokalizowane na panelu sterującym przewieszacza karuzelowego oznaczonego 
symbolem DE 10-89JB4 oraz DE 08-89JB4 nie zostały opisane w języku polskim jak i w języku 
zrozumiałym do operatorów pochodzących z Ukrainy. Tj. nie spełniono wymagań wynikających z § 55 
ust. 1, § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 zez zmianami z 2011 r. Dz.U. Nr 124, 
poz. 701). 

 

 
 
W treści instrukcji nie wyjaśniono znaku bezpieczeństwa, który został umieszczony na maszynie.  
Tj. nie spełniono wymagań wynikających z § 59 ust. 1 pkt 5, pkt 8, pkt 12 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. 
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Przykłady nieprawidłowości dotyczących rozporządzenia 2016/425 w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 
 
Półmaska filtrująca FFP2 – 5 warstwowej, marki Helmed, model MF-10 PRO FFP2. 
  

  
Brak instrukcji użytkowania, brak deklaracji zgodności. Umieszczenie na wyrobie sprzecznych  

oraz nieprawdziwych informacji. 
 

Podsumowanie i wnioski 
W związku z trwającą pandemią znani i uznani producenci środków ochrony indywidualnej  

w 2021 r. ugruntowali swoją pozycję na rynku. Rosnący popyt na środki ochrony indywidualnej, 
używane w przestrzeni publicznej w postaci osłon nosa i ust chcieli również wykorzystać i inni 
przedsiębiorcy. Wprowadzanie do obrotu półmaski filtrującej marki Helmed wskazuje na konieczność 
bacznego przyjrzenia się producentom o nieznanej renomie. Analiza tego wyrobu wykazała, że 
pomimo umieszczenia oznaczeń na nim jak i informacji na opakowaniu nie mógł być on traktowany na 
równi ze środkiem ochrony indywidualnej a jako taki został wprowadzony do sprzedaży. 

Należy zwrócić uwagę na maszyny stosowane w rolnictwie. Przykłady obcinarki śmigłowej do 
cebuli czy ekstrudera do pasz wskazują na to, że maszyny używane w tym obszarze gospodarki 
stwarzają realne zagrożenie dla osób je obsługujących. Może to być powiązanie z tym, że w rolnictwie 
używane są maszyny o stosunkowo prostej budowie a osoby je obsługujące marginalizują istniejące 
zagrożenia. 
 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących 
się obróbką mięsa 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 22 kontrole 
mające na celu zweryfikowanie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy,  
w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa, przede 
wszystkim tych, które uczestniczyły w dedykowanych działaniach prewencyjnych, nie podjęły z PIP 
współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpiły. Wszystkie skontrolowane zakłady prowadziły 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 510 osób, w tym 484 na podstawie stosunku 
pracy (245 kobiet, 48 niepełnosprawnych), 25 osób na podstawie umów cywilno-prawnych i 1 podmiot 
samozatrudniający się. Skontrolowano: 

 5 podmiotów o zatrudnieniu do 9 osób,  
 16 podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, 
 1 podmiot zatrudniający 68 osób. 

 
Z danych zawartych w protokołach kontroli wynika, że w skontrolowanych zakładach w latach 

2019 – 2021 wydarzyło się 26 wypadków. Należy zaznaczyć, że 10 wypadków miało miejsce  
w 2019 r., a po 8 wypadków w latach 2020 i 2021. Wszystkie wypadki należały do kategorii lekkich. 
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Stwierdzone nieprawidłowości 
Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że najczęściej 

powtarzały się nieprawidłowości związane z maszynami i urządzeniami (w 12 zakładach na 22 
skontrolowane), a dokładnie brak właściwych osłon zabezpieczających pracowników przed dostępem 
do części niebezpiecznych maszyn, brak urządzeń ochronnych, które przy otwarciu osłony 
spowodowałyby natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów, czy brak 
opisu (objaśnienia) wszystkich bądź poszczególnych elementów sterowniczych maszyn.  

Niemal równie często występowały nieprawidłowości związane z magazynowaniem  
i składowaniem (w 11 na 22 skontrolowane zakłady), które dotyczyły przede wszystkim braku 
wyposażenia chłodni i mroźni w instalacje sygnalizacyjne z napisem w brzmieniu „Uwaga-człowiek  
w komorze”, braku zabezpieczenia magazynu środków chemicznych przed dostępem osób 
niepowołanych, braku oznakowania znakiem ostrzegawczym magazynów środków chemicznych, 
braku wymiany powietrza w magazynie chemicznym, niewłaściwego składowania stosowanych  
w zakładzie substancji chemicznych o właściwościach kwaśnych i alkalicznych (niezgodnie  
z postanowieniami zawartymi w kartach charakterystyk tych substancji), a także braku oznakowania 
krawędzi ramp magazynowych barwami bezpieczeństwa. 

Kolejne powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły oceny ryzyka zawodowego, a dokładnie 
nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zagrożeń pochodzących od eksploatowanych komór wędzarniczych 
wydzielających czynniki chemiczne, jak również wszystkich stosowanych maszyn do przetwórstwa 
mięsa, braku oceny ryzyka związanego z wykonywanymi ręcznymi pracami transportowymi czy 
związanego ze stosowanymi w zakładzie substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, w tym 
sklasyfikowanymi jako niebezpieczne. 

Taki sam wymiar miały nieprawidłowości związane z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia 
występującymi w środowisku pracy. Przede wszystkim brak przeprowadzenia pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w zakresie natężenia hałasu, stężenia czynników chemicznych czy 
mikroklimatu zimnego. 

Inspektorzy pracy ze zbadanych 186 maszyn, zakwestionowali stan techniczny 22. 
Najistotniejsze nieprawidłowości związane z zagrożeniami wypadkowymi przy maszynach to brak 
właściwych osłon zabezpieczających pracowników przed dostępem do części niebezpiecznych 
maszyn, brak urządzeń ochronnych, które przy otwarciu osłony spowodowałyby natychmiastowe 
zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów czy brak opisu wszystkich bądź 
poszczególnych elementów sterowniczych znajdujących się na maszynie.  

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia przepisów 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skontrolowanych zakładach spowodowane były 
głównie brakiem wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie, np. na 
przeprowadzaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawcy tłumaczyli to 
najczęściej panującą obecnie pandemią COVID 19 i związanymi z tym trudnościami finansowymi.  

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, osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami jak  
i służby bhp oraz bagatelizowaniem zagrożenia. Należy stwierdzić, że opracowanie instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obsługi eksploatowanych w zakładzie maszyn i urządzeń 
technicznych, instrukcji prac związanych ze stosowanymi mieszaninami chemicznymi, uzupełnienie 
niepełnych osłon przy maszynach czy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, nie wymagają dużych 
nakładów finansowych.  

 
Podsumowanie i wnioski  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 266 decyzji, z czego wykonanych 
zostało już 190 decyzji, w tym 74 decyzje ustne. Tym samym już w tej chwili można stwierdzić bardzo 
znaczącą poprawę warunków pracy w skontrolowanych zakładach. Należy zaznaczyć, że nie upłynęły 
jeszcze wyznaczone terminy realizacji części decyzji, zatem dopiero po upływie tych terminów możliwa 
będzie pełna ocena efektów uzyskanych w wyniku działań inspektorów pracy. 

 
Podsumowując, na uwagę zasługuje fakt, że w zakładach, które skorzystały z zaproszenia  

i w ramach kampanii prewencyjnej wzięły udział w szkoleniach zorganizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz przystąpiły do tego programu, inspektorzy pracy stwierdzili 
najmniej naruszeń prawa pracy, a jeżeli już takie wystąpiły, to nie były zbyt liczne i rażące,  
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w przeciwieństwie do zakładów, które nie skorzystały z zaproszenia na szkolenia bądź po szkoleniu 
wycofały się z udziału w programie prewencyjnym. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli wysnuć można wniosek, iż konieczne jest dalsze 
prowadzenie kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach przetwórstwa mięsnego,  
w szczególności dotyczących ograniczania zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji maszyn  
i urządzeń technicznych stosowanych przy przetwórstwie mięsa. Należy zauważyć, że szkolenia 
przeprowadzone w latach 2019 – 2021 oraz kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy  
w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników i innych osób 
wykonujących pracę.  

 
 

10. Ocena zgodności budowy i stanu technicznego 
jednostek pływających z przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy - Statki Śródlądowe 

 
W 2021 r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 13 kontroli, których przedmiotem była ocena spełniania zgodności budowy, stanu 
technicznego i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej z przepisami bhp.  

Oceniono ogółem 17 jednostek pływających. W wyniku kontroli wydano 16 orzeczeń  
o dopuszczeniu kontrolowanych jednostek do eksploatacji pod względem bhp. W jednym przypadku 
wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie, w której armator wycofał 
wniosek o rejestrację łodzi będącej przedmiotem kontroli. 

Na 16 skontrolowanych jednostek, tylko 7 statków dopuszczono do eksploatacji bez uwag.  
W pozostałych przypadkach inspektor pracy wydał pozytywne orzeczenie dopiero po stwierdzeniu 
wykonania decyzji i usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Wydano ogółem 66 
takich decyzji. Większość z nich, bo 39 dotyczyło uzupełnienia wyposażenia pokładowego, 
ratunkowego lub p.poż. kontrolowanych jednostek. Pozostałe decyzje dotyczyły nieprawidłowości  
w budowie statków, braku lub nieprawidłowych osłon miejsc niebezpiecznych, czy też oznakowania 
tych miejsc. Szczegółowe zestawienie rodzajów nieprawidłowości i ilości decyzji je eliminujących 
przedstawiono w tabeli.  
  

Nieprawidłowości dotyczące 

Ilość jednostek w 
stosunku do których 

stwierdzono daną 
nieprawidłowość (A) / 

ilość nieprawidłowości 
uregulowanych 
decyzjami (B) 

Ilość jednostek w 
stosunku do których 

stwierdzono jakąkolwiek 
nieprawidłowość (C) / 

ilość jednostek odnośnie 
których wydano decyzje 
(D) / inne środki prawne 

(E) 
A B C D E 

ciągów komunikacyjnych i urządzeń do komunikacji 
statku z lądem  

1 1 1 1  

osłon lub innych urządzeń ochronnych (np. elementów 
o wysokiej temperaturze, elementów stwarzających 
ryzyko pochwycenia itp.)  

1 3 1 1  

zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed 
upadkiem z wysokości lub przed upadkiem do wody 

1 1 1 1  

instalacji elektrycznej  4 6 4 4  
plansz zawierających informacje dotyczące reanimacji  
i ratowania tonącego oraz instrukcji udzielania 
pierwszej pomocy  

4 4 4 4  

odpowiedniego wyposażenia jednostek (gaśnice, 
czerpaki, środki ratunkowe, środki ochrony 
indywidualnej, itp.)  

4 39 4 4  

innych zagadnień 4 12 4 4  

 
W 2021 r. podobnie jak w poprzednich latach większość wniosków armatorów dotyczyła łodzi 

motorowych, wykorzystywanych do celów patrolowo-ratunkowych użytkowanych przez WOPR, 
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ochotniczą straż pożarną, straż rybacką, ochronę środowiska, nadzór wodny. W 2021 r. ocenie 
poddano 9 łodzi motorowych służących do tych celów. Dwa wnioski dotyczyły dopuszczenia do 
eksploatacji 2 jednostek roboczych, w tym pogłębiarki pływającej oraz łodzi przewozowej dla celów 
turystyki wodnej. Jedna ze szkół zawodowych w województwie kujawsko-pomorskim w roku ubiegłym 
uzyskała świadectwa zdolności żeglugowej dla 4 wyremontowanych i dostosowanych do celów 
dydaktycznych jednostek - 3 łodzi motorowych oraz obiektu pływającego, który ze statku typu pchacz 
dostosowany został do kształcenia uczniów szkoły. 

 

11. Bezpieczeństwo i higiena w zakładach obróbki drewna 
 
Informacje ogólne 

W celu oceny przestrzegania przepisów bhp w zakładach obróbki drewna na terenie działania 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 11 kontroli.  

Skontrolowano 2 zakłady o zatrudnieniu do 9 pracowników, 6 zatrudniających od 10 do 49 
pracowników, 1 o zatrudnieniu w przedziale pomiędzy 50 a 249 i 2 zatrudniające ponad 250 osób. 
Pracę w kontrolowanych zakładach wykonywało łącznie 1135 pracowników zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę. W żadnym z zakładów praca nie odbywała się na podstawie umów cywilno-
prawnych. W dwóch zakładach pracę powierzono cudzoziemcom – 4 obywatelom Ukrainy. 

Skontrolowane zakłady prowadziły działalność w zakresie produkcji: wyrobów tartacznych, 
palet, brykietu oraz stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące w szczególności: 

 oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy – dotyczy 9 zakładów, 
 braku rejestru prac oraz rejestru pracowników wykonujących prace w kontakcie z czynnikami 

rakotwórczymi – dotyczy 10 zakładów, 
 stanu technicznego maszyn i urządzeń – dotyczy 5 zakładów, 
 braku właściwych osłon przy maszynach – dotyczy 3 zakładów, 
 braku wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych, progów itp. – dotyczy 4 zakładów. 

 
Około 75% decyzji zostało wydanych w czasie kontroli i w ich trakcie zrealizowane. Decyzje 

ustne dotyczyły najczęściej wstrzymania eksploatacji zagrażających bezpieczeństwu maszyn  
i urządzeń (9 decyzji) oraz usunięcia innych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego maszyn  
i urządzeń wykorzystywanych przy obróbce drewna, a także zabezpieczenia urządzeń przed 
możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione. Za pomocą decyzji ustnych eliminowano 
nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego stanu oraz oznakowania instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych, niewłaściwego składowania i magazynowania, stanu oraz wyposażenia 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

W zakładach, gdzie produkcja odbywa się w ciągach technologicznych i często wykonywana jest 
w systemie akordowym, pracownicy wykazują się pośpiechem i mniejszą uwagą przy wykonywaniu 
czynności związanych z produkcją. Konsekwencją jest częstsze występowanie zdarzeń wypadkowych, 
powodujących czasową niezdolność do pracy. Wynika to również z problemów ze sprawowaniem 
nadzoru nad pracownikami. Kierownikom zmian i brygadzistom, podlega często kilkudziesięciu 
pracowników wykonujących pracę na wielu maszynach i urządzeniach. W związku z tym nie zawsze są 
w stanie zapewnić przestrzegania bezpiecznych metod wykonywania pracy. Jaskrawym tego 
przykładem są pilarki tarczowe, przy obsłudze których często dochodzi do wypadków związanych  
z kontaktem palców z tarczą tnącą. Pracownicy przecinający sortyment o różnych grubościach, nie 
dostosowują ustawienia kaptura ochronnego do grubości deski, stosując uniwersalne ustawienie 
osłony co niejednokrotnie prowadzi do rozległych urazów. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Kontrole zakładów przerabiających drewno nastąpiły po wygaszeniu trzyletniego programu 
zmasowanych kontroli w ramach programu „Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach 
produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”. Większość skontrolowanych zakładów stanowiły 
podmioty kontrolowane w ubiegłych latach, więc na podstawie wyników kontroli można pokusić się  
o wniosek, iż stan bezpieczeństwa w zakładach przetwórstwa drewna jest coraz lepszy. Analiza 
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stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego i wyposażenia 
maszyn do obróbki drewna pokazuje, że największy ich odsetek wystąpił w zakładach, które zostały 
poddane kontroli inspektorów pracy po dłuższej, kilkuletniej przerwie. Zatem branża wymaga stałego 
nadzoru i kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, szczególnie w zakresie utrzymywania 
maszyn i urządzeń do obróbki drewna w zgodnym z przepisami, właściwym stanie technicznym.  
W celu uzyskania i utrzymania poprawy stanu bhp w zakładach przerabiających drewno wskazane jest 
prowadzenie programów prewencyjnych w formie szkoleń i audytów z udziałem pracodawców 
przetwarzających drewno. Szczególne znaczenie ma w związku z tym:  

 współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w zakresie kontroli wózków jezdniowych, 
ładowarek i zbiorników ciśnieniowych, 

 zwiększona częstotliwość kontroli w zakresie legalności zatrudnienia oraz powierzania pracy 
cudzoziemcom, 

 podjęcie działań profilaktycznych, również z udziałem pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej w celu uświadomienia pracodawcom i pracownikom powolnego, szkodliwego 
działania na organizm: hałasu, pyłów i czynników rakotwórczych. 
 

12. Funkcjonowanie służby bhp w zakładach pracy 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 15 kontroli przestrzegania przepisów ustawy Kodeks pracy i rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakłady należały 
do sektora zakładów produkcji przetwórstwa przemysłowego w tym: produkcji wyrobów  
z papieru i drewna, produkcji wyrobów metalowych, maszyn i wyrobów chemicznych. 

Skontrolowano 6 zakładów o zatrudnieniu pomiędzy 10 a 49 pracowników, 6 zatrudniających 
pomiędzy 50 a 249 pracowników i 3 zakłady zatrudniające do 9 pracowników. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania wniosków pokontrolnych w zakresie 
badanej tematyki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

 braku rocznych analiz stanu bhp obejmujących obiekty i pomieszczenia pracy oraz zagrożenia 
wypadkowe, 

 braku poprawnej oceny ryzyka zawodowego, 
 błędów w dokumentacji powypadkowej. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Do podstawowych przyczyn stwierdzonych naruszeń należy brak dostatecznego 
przygotowania merytorycznego, polegający na braku wiedzy o obowiązku realizacji przez służbę bhp 
określonych zadań, brak umiejętności lub doświadczenia w prowadzeniu postępowań powypadkowych 
czy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Dodatkowe przyczyny to zbyt krótki czas poświęcany 
przez osoby wykonujące zadania służby bhp na realizację zadań, szczególnie w przypadku tych osób, 
które realizują zadania służby bhp jako specjaliści spoza zakładu.  
 
Podsumowanie i wnioski  

Przeprowadzone kontrole nie wykazały braku właściwych kwalifikacji u osób wykonujących 
zadania służby bhp, ale oceniając stan bhp w zakładach pracy i jakość dokumentów współtworzonych 
przez służbę bhp można było mieć niekiedy wątpliwości, co do posiadanych kompetencji i właściwego 
przygotowania do pełnienia obowiązków służby bhp. Powodem braku dostatecznych kompetencji 
może być między innymi jakość szkoleń bhp dla służb bhp. Obowiązujące przepisy w tym zakresie 
dają wiele swobody w wyborze podmiotów prowadzących te szkolenia, bez możliwości weryfikacji ich 
jakości i rzetelności. Nie można oczywiście generalizować, gdyż inspektorzy pracy spotykają  
w zakładach pracy wielu rzetelnych, kompetentnych pracowników służby bhp, którzy doskonale 
realizują swoje zadania przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy  
i szeroko rozumianej profilaktyki wypadkowej i zdrowotnej. 

Podkreślenia wymaga fakt, że służba bhp jest ważnym elementem odpowiedniego stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy, niezależnie od jego wielkości czy charakteru prowadzonej 
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działalności. W dobie dużego postępu technicznego, technologicznego, w dobie dużego tempa pracy, 
zapotrzebowania na pracę, pracodawca potrzebuje wsparcia ze strony merytorycznych służb bhp. Rolą 
inspekcji pracy w takich warunkach, jest z jednej strony weryfikowanie działalności służb bhp,  
a z drugiej wspomaganie merytoryczne tych służb.  

 

13. Bezpieczeństwo pracy podczas magazynowania  
i transportu wewnątrzzakładowego, m.in.  
z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym oraz w związku z obciążeniami układu 
mięśniowo - szkieletowego 
 

Informacje ogólne 
W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 17 kontroli, 

mających na celu ocenę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania  
i transportu wewnątrzzakładowego oraz zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 2312 osób, w tym 2256 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy (766 kobiet). Skontrolowano: 

 1 podmiot o zatrudnieniu do 9 osób, 
 7 podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, 
 6 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób, 
 3 podmioty zatrudniające 250 i więcej. 

 
Skontrolowane zakłady w przeważającej liczbie prowadziły działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego (produkcja), gdzie prowadzenie prac magazynowych i transportowych  
(w tym z użyciem wózków jezdniowych) stanowi istotny element cyklu produkcyjnego. Były to m.in. 
zakłady produkcji mebli, parkietów podłogowych, płyt i innych wyrobów z tworzyw sztucznych, cięcia  
i wykańczania kamienia. Skontrolowano także zakłady zajmujące się magazynowaniem i rozdzielaniem 
towarów (m.in. hurtownię napojów). Prace ręczne oraz z użyciem wózków dotyczyły transportu 
towarów z magazynów na sale sprzedażowe bądź z magazynu na samochody ciężarowe celem 
rozwiezienia towaru do klientów oraz transport surowca i wyrobów pomiędzy placami składowymi  
i halami produkcyjnymi. 

 
W skontrolowanych zakładach w latach 2018 – 2020 wydarzyło się 128 wypadków, z czego 17 

z udziałem wózków. Należy jednak zaznaczyć, że w zdecydowanej większości zaistniałe wypadki 
wygenerowały 2 zakłady zajmujące się odpowiednio obróbką drewna (14 wózków jezdniowych 
podnośnikowych) oraz handlem detalicznym artykułami spożywczymi, przemysłowymi, gospodarczymi, 
napojami, alkoholem, art. tytoniowymi i szeregiem innych produktów (centrum dystrybucyjne sieci 
marketów, gdzie eksploatowanych było 198 wózków podnośnikowych z napędem elektrycznym) – 62 
wypadki (48 % ogółu), w tym 13 z udziałem wózków (76 % ogółu). 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że najczęściej 
powtarzały się nieprawidłowości związane z transportem oraz magazynowaniem i składowaniem, np. 
brak oznakowania dróg transportowych w obiektach zakładów bądź zatarte oznakowanie, brak 
instrukcji dotyczących bezpieczeństwa przy pracach transportowych z użyciem wózków jezdniowych, 
brak opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, brak udostępnienia dokumentów 
eksploatacyjnych wózków jezdniowych operatorom tych wózków, niewłaściwe zabezpieczenie wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (należy 
zaznaczyć, że w wyniku decyzji ustnych wydanych przez inspektorów pracy wózki jezdniowe zostały 
natychmiast zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione), niewłaściwy stan 
techniczny wózków, np. uszkodzone siedziska operatorów w wózkach, popękana przednia szyba  
w wózku ograniczająca dobrą widoczność operatorowi. 

W drugiej kolejności można wymienić nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego, 
tj. brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych z wykonywaniem ręcznych prac 
transportowych, brak uwzględnienia w dokonanej ocenie ryzyka wykonywanych zadań, stosowanych 
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maszyn czy zagrożeń w związku z eksploatacją wózków, a także niepoinformowanie pracowników  
o występującym ryzyku na stanowisku pracy operatora wózków jezdniowych. 

Szereg decyzji wydanych zostało także w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi szkoleń 
bhp i badań lekarskich, jak brak instruktaży stanowiskowych z zakresu bhp czy brak wstępnych badań 
lekarskich przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 

Za niezwykle istotną nieprawidłowość stwierdzoną w 2 z 17 skontrolowanych zakładów uznać 
należy dopuszczenie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych pracowników nieposiadających 
wymaganych uprawnień do obsługi tych wózków. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia przepisów 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skontrolowanych zakładach spowodowane były 
głównie brakiem wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie, np. na 
oznakowaniu dróg transportowych i miejsc składowania towarów, bądź odnawianiu tego oznakowania, 
czy kierowaniu pracowników na badania lekarskie, w tym po rozszerzeniu im obowiązków o pracę 
operatora wózków widłowych. Pracodawcy tłumaczyli to najczęściej panującą obecnie pandemią  
z powodu COVID 19 i związanymi z tym trudnościami finansowymi.  

W ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili kontrole, niepodejmowanie działań dla 
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych przypadkach spowodowane było zwykłym 
niedbalstwem ze strony pracodawców i osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami 
oraz bagatelizowaniem zagrożenia, np. dopuszczanie do pracy operatorów wózków widłowych bez 
instruktażu stanowiskowego i bez badań lekarskich, nieopracowanie instrukcji bezpieczeństwa  
i higieny pracy w zakresie obsługi wózków jezdniowych czy prac związanych z transportem. 
Zdecydowanie nie wymagało to dużych nakładów finansowych. 

  
Podsumowanie i wnioski  

W trakcie kontroli inspektorzy pracy udzielili łącznie 64 porady prawne i 105 porad z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy; prowadzili rozmowy z pracodawcami, osobami kierującymi 
pracownikami oraz z osobami wykonującymi zadania służby bhp.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 105 decyzji, z czego wykonanych 
zostało już ponad 90%. Tym samym można stwierdzić znaczącą poprawę warunków pracy  
w skontrolowanych zakładach, choć poza 2 zakładami, stan bhp w skontrolowanym obszarze nie 
budził dużego niepokoju. Należy zauważyć, że w stosunku do lat poprzednich, nastąpiła znacząca 
poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bhp w szeroko rozumianym transporcie 
wewnątrzzakładowym. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego kontrole prowadzone przez 
inspektorów pracy, a co za tym idzie wskazane jest dalsze prowadzenie kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego, w tym przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych.  

 

14. Bezpieczeństwo w leśnictwie 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. przeprowadzono 11 kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakładach usług leśnych działających na terenie lasów należących do nadleśnictw: Woziwoda, 
Szubin, Tuchola, Żołędowo, Gniewkowo i Skrwilno. Nadleśnictwa te wchodzą w skład obszarów 
leśnych zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu.  

Skontrolowano 5 zakładów o zatrudnieniu do 9 pracowników i 6 zakładów o zatrudnieniu od 10 
do 49 pracowników. W zakładach tych pracowało łącznie 169 osób, w tym 147 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy. W dwóch zakładach usług leśnych wykonywanie pracy przy prostych 
czynnościach w lesie powierzono na podstawie umów cywilnoprawnych: w jednym zleceniobiorcy - 
który jest emerytem, w drugim cudzoziemcom – obywatelom Ukrainy.  

Skontrolowane zakłady prowadzą działalność w zakresie usługowego wykonywania prac 
leśnych, w tym związanych z pozyskaniem drewna.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W czasie kontroli nie ujawniono znaczących naruszeń przepisów bhp i prawa pracy. Wynika to  
z faktu, że prawie połowa z kontrolowanych zakładów uczestniczyła w programie prewencyjnym 
„Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”. Tym samym podmioty te zostały wcześniej, podczas 
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szkolenia, przygotowane do przeprowadzanych kontroli. Niebagatelną rolę pełnił w tym przypadku 
inspektor pracy, doradzający, instruujący i pomagający pracodawcom w przygotowaniu się do 
audytów. Finalnie, znacząco zmniejszyła się liczba nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach. 
Niemniej jednak znalazły się zakłady, w których liczba ujawnionych nieprawidłowości znacząco 
odbiegała od średniej. Jeden z zakładów usług leśnych dopuszczał do pracy pracownika w lesie, bez 
orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Ponadto, pracodawca nie 
dokonał oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, związanych z SARS- 
CoV-2. W zakładzie nie opracowano również instrukcji dotyczących ręcznych prac transportowych, 
instrukcji dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac przy zrywce drewna. Brakowało także wykazu 
prac niebezpiecznych oraz szczegółowych wymagań przy wykonywaniu tych prac. 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 42 decyzji, w tym 25 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 3 wnioski związane z omawianą tematyką. Naruszenia przepisów 
wystąpiły w 10 podmiotach. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli dotyczyły: 

 
a) w zakresie przygotowania pracowników do pracy 

 oceny ryzyka zawodowego – najczęściej opracowana ocena ryzyka zawodowego nie 
uwzględniała zagrożeń związanych z COVID-19; w jednym przypadku pracodawca w ogóle nie 
dokonał oceny ryzyka zawodowego na jednym ze stanowisk pracy, 

 wyposażenia w środki ochrony indywidualnej – pracownik jednego z kontrolowanych 
podmiotów wykonywał pracę z użyciem pilarek łańcuchowych, bez rękawic ochronnych  
i spodni z wkładkami antyprzecięciowymi; w jednym zakładzie pracownik posiadał hełm 
ochronny bez zintegrowanej siatki chroniącej oczy i twarz; w innym, pracodawca nie wyposażył 
pilarza w obuwie ochronne z wkładką antyprzecięciową, w dwóch zakładach – dwóch 
pracowników nie wyposażono w opatrunki osobiste, 

 w jednym zakładzie dopuszczano do pracy przy pozyskaniu drewna pracownika nie 
posiadającego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy, 

b) w zakresie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w trakcie pracy 
 prac szczególnie niebezpiecznych – w trzech zakładach ujawniono brak wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a w kolejnym wykaz był niekompletny, 
 instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy – w trzech ZUL-ach pracodawcy nie zapewnili 

opracowania instrukcji bezpiecznej pracy przy zrywce i pozyskaniu drewna, przy obsłudze 
wykaszarki, przy ręcznych pracach transportowych, 

c) w zakresie profilaktyki zdrowotnej (nieprawidłowości lub zaniechanie działań profilaktycznych) 
 badań przesiewowych (borelioza) – dotyczy 10 zakładów i 139 pracowników, 
 szczepień ochronnych – dotyczy 3 zakładów i 34 pracowników. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Według wyjaśnień kontrolowanych podmiotów nieprawidłowości wynikały z niezależnych od nich 
przyczyn, jak: 

 brak ciągłości wykonywanej pracy - pracownicy kierowani są często w inne miejsca 
wykonywania pracy, tam gdzie akurat jest surowiec, na który istnieje aktualnie 
zapotrzebowanie rynku, co z kolei powoduje niebezpieczny pośpiech, stres i chęć jak 
najszybszego wykonania zlecenia, tak aby nie narazić się na zatarg z przedstawicielami Lasów 
Państwowych, 

 coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy - brak młodych pracowników chętnych do ciężkiej 
pracy przy pozyskiwaniu drewna (zwłaszcza pilarkami łańcuchowymi),  
w zmiennych, często niekorzystnych warunkach atmosferycznych, 

 wysoka cena ropy i wzrost płac przy jednocześnie malejących stawkach proponowanych przez 
nadleśnictwa za wykonywanie usług, 

 brak promowania umów o pracę zamiast umów cywilno-prawnych - w specyfikacji przetargowej 
100% punktów przyznaje się za cenę wykonania zlecenia, 

 wygrywanie przetargów przez duże firmy z innych regionów, które następnie „odsprzedają” 
zlecenie małym, miejscowym podmiotom. 

 
Inspektorzy pracy zauważyli, oprócz tego, inne przyczyny nieprawidłowości ujawnionych  
w czasie prowadzonych kontroli, do których zaliczyć można: 

 usuwanie złomów i wywrotów powstałych po huraganach w województwie kujawsko-
pomorskim, bez zachowania szczególnej ostrożności, 
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 pojawienie się pracowników z Ukrainy i Białorusi, często nie posiadających wystarczającej 
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 brak wiedzy o długotrwałych skutkach pracy w narażeniu na czynniki szkodliwe: hałas  
i wibracje, szczególnie bez stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 niedoszacowanie kosztów materialnych i społecznych, spowodowanych wypadkami przy 
pracy, wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 komercyjne nastawienie lasów państwowych na produkcję drewna, powodujące, że ZUL-e 
pozyskują takie ilości i rodzaje drewna, jakie w danym czasie zamówione są przez odbiorców; 
powoduje to ciągłe przemieszczanie się sprzętu i ludzi. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Umacnia się tendencja, wskazującą na zwiększanie przez pracodawców nakładów 
finansowych na nowoczesny sprzęt i specjalistyczne szkolenie ludzi. Inwestycje w bezpieczeństwo 
pracy prowadzone przez duże zakłady zaczynają się zwracać. Pracodawcy, spotykając się w swoim 
gronie, wymieniają się doświadczeniami i wiedzą na tematy branżowe. Wzrosła u nich świadomość 
znaczenia przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
prac leśnych. Również pracownicy lasów państwowych, na oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami 
zakładów usług leśnych przekazują im informacje o okolicznościach wypadków przy pracy, jakie miały 
miejsce na terenie całego kraju. Omawiają przyczyny, wskazują sposoby pozwalające na uniknięcie 
takich zdarzeń, bądź zmniejszenie ryzyka ich wystąpienia. 

Jednak pracodawców niepokoi fakt, iż wzrastają koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej, spowodowane rosnącą ceną paliw oraz płacami pracowników. Pracownicy, o których 
przy pracach w lesie jest coraz trudniej, wymagają dużej zachęty finansowej, aby wybrać ten zawód. 
Jednocześnie również spadają kwoty, za które nadleśnictwa gotowe są powierzać pracę przy 
pozyskaniu drewna, co sprawia minimalizowanie rentowności ZUL-i. Obserwuje się już teraz sposoby 
„oszczędzania” przez pracodawców, którzy ponownie, coraz częściej powierzają pracę na podstawie 
„umowy-zlecenia”. W perspektywie najbliższych lat, można spodziewać się konsolidacji małych firm  
w duże konsorcja, a także powolnego „wymierania” małych zakładów. 

Wyniki tegorocznych kontroli napawać mogą optymizmem. Co prawda charakter 
stwierdzonych nieprawidłowości jest zbliżony do tych, z lat poprzednich jednak ilość naruszeń prawa 
jest znacznie mniejsza. Przypadki wykonywania pracy na powierzchniach leśnych, bez właściwych 
środków ochrony indywidualnej są marginalne. Dotyczy to zarówno pilarzy, jak i pracowników 
pomocniczych. Wynika to z rosnącej świadomości pracowników, a także konsekwentnego nakładania 
kar na pracodawców i osób kierujących pracownikami za ujawnione wykroczenia. Jest to wynik 
działań, przede wszystkim inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, a w mniejszym stopniu 
przedstawicieli Lasów Państwowych. 

 

15. Przestrzeganie przepisów bhp dotyczących organizacji 
pracy w miejscach, gdzie może występować atmosfera 
wybuchowa 

 
Informacje ogólne 

Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli było uzyskanie informacji o stanie 
przestrzegania przez pracodawców przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 
2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej oraz eliminacja stwierdzonych 
nieprawidłowości, prowadząca do poprawy bezpieczeństwa pracy. 
 W 2021 r. przeprowadzono 4 kontrole w zakładach pracy różnych branż, w których  
z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może 
wystąpić atmosfera wybuchowa (w tym w 1 zakładzie, w którym występuje zwiększone ryzyko 
zaistnienia poważnej awarii przemysłowej), a zatrudnieni tam pracownicy są narażeni na związane  
z tym niebezpieczeństwo. Kontrolą objęto: 

 1 zakład, w którym przy produkcji wykorzystuje się żywice poliestrowe, 
 2 zakłady produkujące surowce chemiczne, do produkcji których wykorzystuje się liczne 

chemikalia, m.in. o właściwościach łatwopalnych, 
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 1 zakład produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej z wykorzystaniem łatwopalnych 
środków chemicznych. 
 
W zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było łącznie 1 338 pracowników, w tym 221 

kobiet, 9 pracowników niepełnosprawnych oraz 6 pracowników młodocianych. Kontrole objęły 
miejsca, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, w których wykonywało 
pracę 101 pracowników.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa. 
We wszystkich kontrolowanych zakładach dokonano oceny zagrożenia wybuchem jednak połowa  
z nich nie dokonała aktualizacji tej oceny oraz aktualizacji dokumentu zabezpieczenia miejsc pracy 
przed wybuchem. We wszystkich kontrolowanych zakładach pracodawcy zapewnili dokumentacje 
zabezpieczenia przed wybuchem, ale w większości zakładów sporządzili je wadliwie, pomijając szereg 
istotnych zapisów, które winny znajdować się w tych dokumentach. Nieprawidłowości te występowały 
w różnych zakładach, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. 

Z informacji uzyskanych od inspektorów realizujących przedmiotowe zadanie wynika, że 
sprawami związanymi w bezpieczeństwem pracy w strefach zagrożonych wybuchem zajmują się 
specjaliści z podmiotów zewnętrznych, a sami pracodawcy nie znają szeregu obowiązujących 
wymagań dotyczących wykonywania prac w przestrzeniach, w których może występować atmosfera 
wybuchowa. Pracodawcy ci uważają, że zlecając usługi na zewnątrz zakładu nie muszą znać aktualnie 
obowiązujących przepisów i zakładają, że stan wiedzy prezentowany przez podmiot wykonawczy 
gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa procesów pracy. 

Należy zwrócić również uwagę, że w większości wypadków ocena zagrożenia związanego  
z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej przeprowadzana jest przez 
specjalistów z zakresu pożarnictwa. Podobnie jest w przypadku sporządzania dokumentacji 
zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem. Specjaliści ci w większości bazują na przepisach 
prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, pomijając przy tym szereg wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej. 
 
Ustalenia kontrolne wykazały, że występujące nieprawidłowości były związane z : 

 brakiem pełnej sprawności technicznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, gdzie klasa 
ochrony przeciwwybuchowej urządzeń i instalacji byłaby dostosowana do stref zagrożenia 
wybuchem, 

 brakiem oznaczania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu do przestrzeni,  
w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu, 

 brakiem aktualnych kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych, substancji  
i mieszanin stwarzających zagrożenie, 

 brakiem oznakowania znakami identyfikacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa zbiorników 
lub miejsc przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin 
stwarzających zagrożenie, 

 brakiem w jednym zakładzie zabezpieczenia przechowywania mieszanin stwarzających 
zagrożenie przed uszkodzeniem opakowania. 
 

Nie stwierdzono niezgodności doboru kategorii urządzeń i systemów ochronnych do 
właściwej strefy zagrożenia wybuchem ani braku wyposażenia w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. 

Dokonane podczas kontroli ustalenia wskazują, że kontrolowani pracodawcy zapewniali 
stosowanie wymienionych w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem technicznych  
i organizacyjnych środków zapobiegających zaistnieniu wybuchu poza niepełnym niedostosowaniem 
instalacji elektrycznej i oświetleniowej do stosowanej do klasy ochrony przeciwwybuchowej urządzeń  
i instalacji.  
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W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydane zostały:  
 3 nakazy zawierające 12 decyzji w tym 8 decyzji na piśmie i 4 decyzje wykonane  

w czasie kontroli, 
 3 wystąpienia zawierające 6 wniosków profilaktycznych. 

 
Liczba i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości oraz złożoność kontrolowanych zagadnień 

wskazuje na potrzebę dokonania w 2022 r. kontroli sprawdzających, które mogą przyczynić się do 
skorygowania i uzupełnienia działań podejmowanych obecnie przez pracodawców w ramach realizacji 
decyzji nakazowych i wniosków pokontrolnych, a także wskutek podjętej działalności prewencyjnej.  
 

16. Kontrole wynikające z ustawy Prawo Energetyczne  
– w zakresie paliw ciekłych  
 

Celem działań kontrolnych była ocena spełnienia obowiązku wynikającego z art. 23r ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w zakresie: 

 posiadania koncesji dotyczących paliw ciekłych,  
 wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 
 zgłoszenia do Prezesa URE informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych 

wykorzystywanej do prowadzonej działalności. 
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 4 kontrole w zakładach, które można podzielić na dwie 
grupy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności: 

 1 zakład, którego działalność polega na prowadzeniu stacji tankowania pojazdów gazem 
płynnym, sprzedaży i dystrybucji gazu płynnego w butlach, magazynowania gazu płynnego, 
napełnianiu butli 11 kg, 

 3 zakłady, których działalność polega na prowadzeniu stacji paliw przeznaczonych do 
przyjęcia, magazynowania i dystrybucji paliw płynnych - benzyn silnikowych, olejów 
napędowych, gazu propan-butan (LPG) oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg. 

 
Dwie stacje paliw działały na zasadach podpisanej umowy z PKN ORLEN S.A. umowy 

franczyzy. W czasie prowadzanych kontroli sprawdzano fakt posiadania i aktualność koncesji 
dotyczących paliw ciekłych. Badano również zgodność prowadzonej działalności gospodarczej  
z przedmiotem działalności wynikającym z wydanych koncesji.  

Po przeprowadzonych kontrolach wydano 2 nakazy zawierające łącznie 10 decyzji na piśmie,  
1 decyzję ustną oraz 1 wystąpienie zawierające 4 wnioski. Wydane środki prawne nie dotyczyły 
nieprawidłowości związanych z koncesjami na obrót paliwami ciekłymi, a odnosiły się do szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy i najczęściej związane były z: 

 brakiem spisu oraz kart charakterystyki stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
 brakiem aktualizacji i uzupełnienia oceny ryzyka na stanowiskach, na którym występują 

chemiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
 brakiem kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach 

pracy atmosfery wybuchowej, 
 brakiem podziału przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy, 
 brakiem instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej bezpiecznej obsługi dystrybutora 

do napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG, 
 brakiem instrukcji składowania i magazynowania butli z gazem płynnym na terenie stacji paliw. 

 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli prowadzonych pod kątem nieprawidłowości 

dotyczących koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz składanych przez zakłady informacji o rodzajach 
i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych w roku 2021 nie było potrzeby kierowania Urzędu Regulacji 
Energetyki pism zawiadamiających o nieprawidłowościach.  

Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych zakładach. Nieprawidłowości wynikały  
w znacznej mierze z tego, że kontrolami objęto małe zakłady pracy, w których pracodawcy nie znali 
szeregu obowiązujących wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy. W przypadkach stacji 
funkcjonujących na podstawie umów zawartych z PKN ORLEN S.A. o prowadzenie stacji paliw 
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wszelka dokumentacja techniczna urządzeń, budynków i ich wyposażenia związana  
z funkcjonowaniem stacji jest dostarczona przez PKN ORLEN. Zapewnia on również wyposażenie 
pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. 

17. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach 
biobójczych  

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 12 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych. Kontrole 
przeprowadzono w 11 zakładach sektora prywatnego i w 1 podmiocie należącym do sektora 
publicznego, które prowadziły działalność w następujących sekcjach gospodarki: 

 przetwórstwo przemysłowe – 1 zakład, 
 pomoc społeczna – 1 zakład, 
 działalność profesjonalna – 2 zakłady, 
 handel i naprawy – 3 zakłady, 
 pozostała działalność – 5 zakładów (w tym 4 zakłady fryzjersko-kosmetyczne).  

 
Najwięcej kontroli przeprowadzono u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników  

– 8 kontroli. W zakładach o zatrudnieniu pomiędzy 10 a 49 pracowników – 3 kontrole i 1 kontrolę  
w zakładzie pomiędzy 50 a 249 pracowników. Łącznie w skontrolowanych zakładach pracowały 154 
osoby, w tym 135 zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.  

 
W 2021 r. kontrolą objęto produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji dłoni  

i powierzchni czyli zaliczone do kategorii I produktów biobójczych (Produkty dezynfekujące i produkty 
biobójcze o ogólnym zastosowaniu). Skontrolowano przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz przepisów ustawy o produktach biobójczych przy stosowaniu 13 różnych 
produktów biobójczych (łącznie skontrolowano 17 produktów). 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 33 decyzji, w tym 20 decyzji na 
piśmie. Uchybień w tym zakresie nie stwierdzono w jedynie 2 zakładach. 

 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku kart charakterystyki i instrukcji bezpiecznego 

postępowania z produktami biobójczymi sklasyfikowanymi jako substancje lub mieszaniny 
niebezpieczne (stwarzające zagrożenie) – problemy w tym zakresie wystąpiły u 9 na 12 pracodawców 
i dotyczyły 14 produktów. W 8 zakładach nieprawidłowości dotyczyły spisów stosowanych substancji  
i mieszanin niebezpiecznych (w 7 przypadkach pracodawcy w ogóle nie posiadali takich spisów). 
Najlepiej wypadło przygotowanie pracowników do pracy – tylko w 1 zakładzie stwierdzono 
nieprawidłowości związane z badaniami profilaktycznymi i szkoleniami z zakresu bhp. U 1 pracodawcy 
pracownik dokonujący rozlewania produktu biobójczego do opakowań roboczych nie został 
wyposażony w okulary ochronne, a opakowanie robocze nie zostało prawidłowo oznakowane.  
U 2 pracodawców nieprawidłowości dotyczyły oceny ryzyka zawodowego – pracodawcy nie dokonali 
oceny ryzyka zawodowego. 

 
Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych wykazały 

nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań 2 produktów biobójczych. Wszystkie skontrolowane 
produkty posiadały wymagane pozwolenia, jednak w przypadku 1 produktu numeru pozwolenia nie 
było na oznakowaniu opakowania. Podobnie, wszystkie oryginalne opakowania posiadały 
oznakowanie umożliwiające identyfikację produktu, jednak w 1 przypadku oznakowanie nie zawierało 
informacji na temat substancji czynnych i ich stężeń oraz informacji o środkach ostrożności jakie 
należy zachować w trakcie przeprowadzania zabiegu oraz przechowywania produktu. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Nieprawidłowości w zakresie oznakowania opakowań produktów biobójczych leżały po stronie 
podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu. Ocena naruszeń przepisów w tym 
zakresie wchodzi w zakres kompetencji państwowej inspekcji sanitarnej, którą powiadomiono  
o dokonanych ustaleniach. 
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Nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy leżały oczywiście po stronie 

pracodawców. Ich przyczyny tkwiły, w ocenie inspektorów pracy, przede wszystkim w nieznajomości 
zagrożenia. Produkty biobójcze przeznaczone zwykle do powszechnego stosowania i stosowane 
masowo w czasie epidemii nie zostały potraktowane przez kontrolowanych pracodawców jak 
substancje i mieszaniny niebezpieczne. Nie zwracano uwagi na piktogramy i ostrzeżenia znajdujące 
się na etykietach, w konsekwencji nie starano się o karty charakterystyki, nie wprowadzano instrukcji 
bezpiecznego postępowania z produktami, nie tworzono spisów. Wiązało się to też z nieznajomością 
prawa w tym zakresie. 
 
Podsumowanie i wnioski  

W związku z trwającą od 2020 r. epidemią Covid-19 poszerzyła się grupa podmiotów 
stosujących na co dzień produkty biobójcze. Nieznajomość zagrożeń wynikających ze stosowania 
produktów do dezynfekcji dłoni czy powierzchni po stronie pracodawców, a w konsekwencji 
stwierdzone w czasie kontroli nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu stwarzających zagrożenie substancji oraz mieszanin chemicznych dają podstawę do 
negatywnej oceny poziomu przestrzegania przepisów w tym zakresie i wskazanie do uwzględnienia tej 
tematyki podczas kontroli podejmowanych w 2022 r. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na 
podmioty, w których stosowanie produktów biobójczych wynika wyłącznie z trwającego stanu epidemii.  

  

18. Przestrzeganie przepisów związanych z ograniczaniem 
zagrożeń w zakładach rolnych z uwzględnieniem 
legalności zatrudnienia 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
kontrole przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 
rolnych oraz legalności zatrudnienia przeprowadzono w 10 podmiotach. Zakłady prowadziły produkcję 
polową, produkcję mieszaną - polową połączoną z chowem zwierząt lub przetwórstwo produktów 
rolnych i ich konfekcjonowanie. 

 
Skontrolowano 4 zakłady o zatrudnieniu do 9 pracowników, 4 podmioty zatrudniające 

pomiędzy 10 a 49 pracowników i 2 pracodawców zatrudniających pomiędzy 50 a 249 pracowników.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 68 decyzji, w tym 32 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 15 wniosków związanych z omawianą tematyką.  
 
Naruszenia przepisów wystąpiły w 10 podmiotach. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku wyposażenia maszyn produkcyjnych w odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem do 
stref niebezpiecznych, 

 braku zabezpieczeń przestrzeni przed wpadnięciem lub wypadnięciem, 
 niewłaściwego stanu technicznego obiektów i pomieszczeń, 
 braku udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, bądź naruszenia przepisów dotyczące 

nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń występujących podczas 
wykonywanych prac, 

 błędów w ustalaniu okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków. 
 

Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na eksploatowaniu ciągnika rolniczego 
zagregowanego z wozem paszowym, wyposażonego w wałek przegubowo-teleskopowy z uszkodzoną 
osłoną, gdzie istniała możliwość pochwycenia przez obracający się wałek. 

Rażącymi nieprawidłowościami był także brak skutecznego zabezpieczenia strefy 
niebezpiecznej mieszałki bębnowej oraz strefy niebezpiecznej mieszałki wstęgowej, gdzie zarówno 
przy podniesionej osłonie bębna mieszałki bębnowej oraz po otwarciu osłony w miejscu wysypu 
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surowca mieszałki wstęgowej, istniała możliwość załączenia maszyn i manipulowania dłońmi  
w strefach niebezpiecznych obracającego się bębna lub mieszadła. 
 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazały szereg odchyleń od stanu zgodnego z prawem 
pracy. Nieprawidłowości stwierdzono w zakładach rolnych podczas prac prowadzonych w produkcji 
roślinnej, w produkcji zwierzęcej oraz w zakładach przetwórstwa rolnego. Ujawniono nieprawidłowości 
powodujące bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz wpływające na prawidłową 
organizację i przebieg procesów pracy. Nieprawidłowy stan techniczny maszyn i urządzeń wynikał  
z zaniedbań dotyczących niedostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań. Niekiedy po 
czynnościach związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń, nie były montowane na ich 
częściach ruchomych osłony zabezpieczające dostęp do stref niebezpiecznych. Nieprawidłowość 
związana z zabezpieczeniem wałka przegubowo-teleskopowego miedzy ciągnikiem i maszyną, 
wynikała z braku reakcji na tę wadę zarówno ze strony traktorzysty, jak i bezpośredniego 
przełożonego. W sporej skali ujawniono brak zabezpieczenia przestrzeni i miejsc niebezpiecznych 
przed spadnięciem lub wpadnięciem, co wynikało z niedbalstwa. Niski stan świadomości  
o zagrożeniach świadczy o niedostatecznym przygotowaniu pracobiorców i organizatorów prac  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skutkami nieprzestrzegania przepisów i zasad w tym 
zakresie i związanej z nimi odpowiedzialnością wykroczeniową i karną. Traktowanie obowiązków  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest niewystarczające, co może mieć związek  
z niewłaściwym przebiegiem szkoleń z zakresu bhp lub czasami ich brakiem. Pracodawcy najczęściej 
tłumaczą nieprawidłowości priorytetowym traktowaniem sfery ekonomicznej, brakiem czasu oraz 
niedoborem środków na poprawę stanu bhp. Najczęściej wady zostały usunięte we własnym zakresie, 
a ich realizacja nie wymagała dużych nakładów finansowych. Błędy w przeprowadzonych ocenach 
ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na określonych stanowiskach lub brak oceny, w wielu 
przypadkach nie pozwoliły zidentyfikować zagrożeń i w efekcie ich wyeliminować lub ograniczyć 
poprzez zastosowanie odpowiednich środków profilaktycznych. Największą ilość nieprawidłowości,  
w tym mających wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo w pracy, stwierdzono w dużym podmiocie 
prowadzącym produkcję zwierzęcą i roślinną. W każdym podmiocie zapewniono wykonywanie zadań 
służby bhp przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lecz nie zawsze obowiązki były 
realizowane prawidłowo przez służbę bhp. Nieregularnie przeprowadzano przeglądy warunków pracy 
oraz nie były sporządzane i przedstawiane pracodawcy okresowe analizy stanu bezpieczeństwa  
i higieny pracy, co ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach. 

 
Podsumowanie i wnioski  

W skontrolowanych podmiotach stwierdzono rażące nieprawidłowości oraz poważne 
uchybienia, a skala tych naruszeń była dość znaczna. Kontrole nie wykazały konieczności wstrzymania 
wykonywanych prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. Nie 
wystąpiły przypadki nakazania kierowania pracowników do innych prac ze względu na brak 
odpowiednich kwalifikacji. Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracobiorców, 
dokonano wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. W dużym stopniu pojawiły się problemy 
dotyczące braku zabezpieczeń przestrzeni przed upadkiem. Ilość wypadków odnotowanych w latach 
2018-2020 w zakładach oraz ciężkość ich następstw nie były na niepokojącym poziomie. Przykłady 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków dokonanych przez zespoły powypadkowe w protokołach 
powypadkowych, świadczą o niezadawalającej znajomości tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przez organizatorów pracy i osoby wykonujące zadania służby bhp. W kilku przypadkach, nawet po 
zaistnieniu wypadków, nie rozpoznano najważniejszych zagrożeń, które doprowadziły do tych zdarzeń. 
Konsekwencją takiego postępowania były nieprawidłowe wnioski i wskazane do zastosowania środki 
zapobiegawcze, które nie eliminowały i nie ograniczały występowania zagrożeń. Stan wiedzy  
i świadomość pracodawców i ich doradców – służby bhp oraz kadry kierowniczej, nie jest 
satysfakcjonująca, co powoduje, że rezultaty poprawy bezpieczeństwa pracy są niewystarczające. Aby 
osiągnąć zadowalające efekty poprawy stanu bezpieczeństwa, istnieje ciągła potrzeba edukacji 
wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy. Prowadzenie regularnej działalności kontrolno-
nadzorczej, szczególnie w przedsiębiorstwach, które w ogóle lub przez dłuższy okres nie były 
kontrolowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy wraz z wykonywaną przez Urząd działalnością 
promocyjno-prewencyjnych, będą w przyszłości wpływały na wynik podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach. 
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19. Przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem pracowników na hałas  
i drgania mechaniczne 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 6 kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  
z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych  
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne oraz przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Zakłady należały do sektora produkcji przetwórstwa drewna i metalu. 

 
Skontrolowano 1 zakład o zatrudnieniu pomiędzy 10 a 49 pracowników i 5 zatrudniających 

pomiędzy 50 a 249 pracowników.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 8 decyzji, w tym 6 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 3 wnioski związane z omawianą tematyką. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku badań i pomiarów drgań mechanicznych miejscowych, 
 braku badań i pomiarów drgań mechanicznych ogólnych, 
 niestosowania przez pracowników ochron słuchu podczas pracy, 
 braku pełnej oceny ryzyka zawodowego przy pracy na stanowisku stolarza i jego pomocnika, 
 braku oznakowania wskazującego na występowanie zagrożenia hałasem, 
 nieuwzględnienia w programie szkoleń bhp zagadnień z zakresu narażenia na hałas. 

  
Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na braku badań dotyczących drgań mechanicznych 

zarówno ogólnych jak i miejscowych. Brak takich badań może powodować, że pracownicy mimo 
narażenia nie są pominięci w ocenie zagrożeń, jakie występują na stanowiskach pracy. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Podstawowe przyczyny naruszeń to brak wiedzy na temat istniejących zagrożeń oraz 
niewłaściwe rozpoznanie przez pracodawców zagrożeń występujących podczas pracy. Inne przyczyny 
to brak kompetentnych informacji ze strony służb bhp. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Realizowany temat dał możliwość dokonania oceny stopnia narażenia pracowników na hałas  
i drgania mechaniczne oraz działań podejmowanych przez pracodawców w celu zabezpieczenia 
pracowników przed wpływem tych czynników występujących w wielu branżach, szczególnie 
produkcyjnych. Kontrolami objęto przede wszystkim średnie zakłady pod kątem wielkości zatrudnienia. 
Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, temat ten będzie kontynuowany, z uwzględnieniem takich branż, jak 
przetwórstwo tworzyw sztucznych i artykułów spożywczych. W programie uwzględnione są również 
małe zakłady przetwórcze, w których mogą wystąpić prace generujące hałas i drgania mechaniczne.  

 

20. Gospodarka komunalna – przestrzeganie przepisów bhp  
 

Informacje ogólne 
Celem kontroli jest ocena warunków pracy pracowników zatrudnionych w zakładach 

zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi i oczyszczaniem ścieków komunalnych 
oraz ocena stanu przestrzegania przepisów bhp – z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, 
chemicznych oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego.  

W 2021 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili  
2 kontrole w podmiotach prowadzących działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych oraz 
2 kontrole w podmiotach eksploatujących mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. 
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W skontrolowanych zakładach pracowało ogółem 176 osób, w tym 166 na podstawie umów  
o pracę i 10 na podstawie umów cywilno-prawnych. Dwa skontrolowane podmioty należały do sektora 
publicznego, a 2 pozostałe do sektora prywatnego. W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że 
40 pracowników było bezpośrednio narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 
występujących w środowisku pracy kontrolowanych podmiotów. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

We wszystkich skontrolowanych podmiotach, gdzie problematyka szkodliwych czynników 
biologicznych była badana - pracodawcy w ogóle nie przeprowadzili pomiarów szkodliwych czynników 
biologicznych w środowisku pracy. Z wyjaśnień osób uczestniczących w czynnościach kontrolnych 
wynikało, że powodem takiego stanu jest brak uregulowań prawnych dotyczących normatywów 
higienicznych czynników biologicznych. 

 W toku kontroli inspektorzy pracy w 3 podmiotach stwierdzili uchybienia w zakresie 
dostępności szczepień ochronnych dla pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne. 

Kontrola w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych  
z gospodarką komunalną - wykazała nieobjęcie oceną ryzyka wszystkich stanowisk pracy oraz 
nieprawidłowości związane z identyfikacją zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. W jednym 
zakładzie nie dokonano oceny ryzyka stwarzanego przez czynniki biologiczne.  

Kontrola obiektów i pomieszczeń pracy nie wykazała istotnych nieprawidłowości. W zakresie 
zaplecza higieniczno-sanitarnego, niepokojącym był brak wymaganych pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych spełniających wymagania przepisów bhp dla osób mających kontakt z odpadami 
komunalnymi zatrudnionych w obu skontrolowanych podmiotach.  

Kontrola w przedsiębiorstwie prowadzącym eksploatację mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków wykazała nieprawidłowości w zakresie braku urządzeń ochronnych przy dwóch 
urządzeniach technologicznych w oczyszczalni ścieków. 

Kontrola w zakresie spełniania wymogów bhp dla pojazdów do transportu odpadów 
komunalnych wykazała nieprawidłowości w zakresie odpowiedniego wyposażenia pojazdów do 
transportu odpadów komunalnych (problem dotyczył 1 z 3 skontrolowanych pojazdów). 
  
 W trakcie kontroli inspektorzy pracy poddali analizie dokumentacje z 8 wypadków przy pracy. 
Analiza wypadków, wskazuje na to, że najwięcej wypadków zaistniało przy ręcznym transporcie 
odpadów – 5 wypadków. Wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu normalnego w przypadku ww. 
zdarzeń była najczęściej: niekontrolowana utrata równowagi poszkodowanego podczas poruszania się 
po terenie zewnętrznych, a wśród bezpośrednich przyczyn, które doprowadziły do zaistniałych 
wypadków wskazać należy przede wszystkim niewłaściwe sposoby wykonywania pracy przez samych 
poszkodowanych.  
 
Przyczyny naruszeń prawa 
Do głównych przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości zaliczyć można:  

 brak lub nieskuteczny nadzór pracodawców oraz osób wykonujących zadania służby bhp nad 
realizacją przepisów bhp, 

 niedostateczną wiedzę prezentowaną przez pracowników, osoby kierujące pracownikami, 
pracodawców oraz służbę bhp, 

 traktowanie oceny ryzyka zawodowego oraz szkoleń w dziedzinie bhp tylko jako obowiązku 
formalnego. 
 
W ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili kontrole, niepodejmowanie działań dla 

poprawy stanu bhp, w niektórych przypadkach spowodowane było niedbalstwem ze strony 
pracodawców, osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami oraz bagatelizowaniem 
zagrożeń. 

Problemem dla osób kontrolujących okazało się egzekwowanie od pracodawców realizacji 
wymogu przepisów ujętych w § 7 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r.  
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, dotyczących przeprowadzania badań na obecność 
szkodliwego czynnika biologicznego – ze względu na brak określonych normatywów higienicznych. Na 
powyższy problem wskazywali także sami pracodawcy. 
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Podsumowanie i wnioski  
Przeprowadzone kontrole pozwoliły wyeliminować w kontrolowanych zakładach szereg 

nieprawidłowości i uchybień z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Część problemów okazała się możliwa do zlikwidowania w krótkim czasie.  

Działania kontrole przeprowadzone w podmiotach prowadzących działalność związaną  
z odbiorem odpadów komunalnych wskazały z całą pewnością na problem braku wymaganych 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Niepokój może również budzić fakt, iż w zakładzie 
eksploatującym oczyszczalnię ścieków nie zapewniono wymaganych urządzeń ochronnych - 
zabezpieczających przed dostępem do obracających się elementów urządzeń technologicznych.  

Z uwagi na istotne zagrożenia w zakładach gospodarki komunalnej - temat przestrzegania 
przepisów bhp w zakładach tej branży będzie kontynuowany w 2022 r. 

 

21. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których 
występuje narażenie na czynniki o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy przeprowadzono 11 kontroli mających na celu ocenę poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy i eliminację 
stwierdzonych nieprawidłowości w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych zakładach. 

Kontrolą objęto 7 zakładów, w których prowadzone są prace przy obróbce drewna, 2 stacje 
paliw, 1 zakład, który zajmuje się nakładaniem pokryć galwanicznych oraz 1 zakład zajmujący się 
produkcją wyrobów sanitarnych oraz obróbką drewna. 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 1267 osób, w tym 1257 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy (360 kobiet). Skontrolowano 3 pracodawców zatrudniających do  
9 pracowników, 4 o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 2 o zatrudnieniu od 50 do 249 
pracowników i 2 o zatrudnieniu od 250 pracowników. W kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub 
mutagennymi pracowało łącznie 594 pracowników, w tym 188 kobiet.  

W 8 zakładach pracownicy narażeni byli na kontakt z procesami technologicznymi o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym – prace związane z narażeniem na pył drewna, w 3 - pracowali  
w narażeniu na substancje lub mieszaniny chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  
(4 substancje), w 1 zakładzie w narażeniu na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą 
w czasie pracy i w 1 zakładzie przy pracach związanych z narażeniem na spaliny silników diesla. 
Należy dodać, że w 2 skontrolowanych zakładach stwierdzono przypadki występowania więcej niż 
jednej z grup czynników rakotwórczych lub mutagennych.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Kontrole wykazały, że 4 na 11 skontrolowanych pracodawców nie przekazało Okręgowemu 
Inspektorowi Pracy w Bydgoszczy informacji o czynnikach rakotwórczych i mutagennych za poprzedni 
rok. Istotną nieprawidłowością występującą w 4 zakładach był brak prowadzenia rejestru prac i rejestru 
pracowników narażonych na działanie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

W 1 zakładzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do pracy. 
Pracodawca dopuścił do pracy w stolarni pracowników bez badań lekarskich. Pracownicy nie zostali 
poddani szkoleniu okresowemu w zakresie bhp. Brak było wymaganych programów szkoleń. Nie 
ustalono zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.  

Inne istotne nieprawidłowości dotyczyły pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (6 zakładów), oceny ryzyka 
zawodowego w związku z zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi (5 zakładów), 
instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz magazynowania 
(3 zakłady), wentylacji stanowiskowej przy szlifowaniu ręcznym wyrobów z drewna (1 zakład). 
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Przyczyny naruszeń prawa 
W przypadku czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym nieprawidłowości dotyczyły  

w większości spraw formalnych, ale wystąpiły 2 główne problemy: 
 niewłaściwe przygotowanie do pracy pracowników zatrudnionych w narażeniu na czynniki 

rakotwórcze w 1 zakładzie, 
 nieprzeprowadzenie badań i pomiarów czynnika rakotwórczego na stanowiskach pracy  

w 2 zakładach. 
 

Stwierdzone naruszenia prawa wynikały głównie z nieznajomości przez pracodawców 
przepisów dotyczących substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wskazywały również na brak 
kompleksowego podejścia ze strony pracodawców do szeroko rozumianego ryzyka zawodowego oraz 
profilaktyki wypadkowej i zdrowotnej. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Wyniki kontroli wskazują na niezadawalający poziom przestrzegania przepisów bhp. Dotyczy 
to zarówno zakładów, które przekazały do OIP w Bydgoszczy informację o substancjach chemicznych, 
ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, jak i tych zakładów, które tego obowiązku nie dopełniły. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli, nasuwa się wniosek, że tematyka 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym powinna być w dalszym ciągu podejmowana. Ma to szczególne 
znaczenie w związku ze zmianami legislacyjnymi w 2020 i 2021 r., poszerzającymi katalog procesów 
pracy, w których dochodzi do uwalniania substancji, mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym. Zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu oznaczają dla pracodawcy nowe 
obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników narażonych na działanie 
takich substancji, mieszanin, czynników lub procesów. 
 

22. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach  
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
 

Informacje ogólne 
W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 4 kontrole wynikające z wniosków ministra właściwego do spraw 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  
w związku z ubieganiem się przez pracodawców o zezwolenia na utworzenie zakładów inżynierii 
genetycznej oraz 1 kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących operacji zamkniętego użycia 
mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM). 

 
Kontrole związane z tworzeniem zakładów inżynierii genetycznej przeprowadzono  

w 3 podmiotach, z których 2 należały do sektora prywatnego – zakłady opieki zdrowotnej i 1 należącym 
do sektora publicznego – uczelnia wyższa (2 kontrole w 2 różnych jednostkach organizacyjnych 
uczelni). Kontrolę zamkniętego użycia GMM przeprowadzono w niepublicznym zakładzie opieki 
zdrowotnej. 

Uczelnia wyższa to podmiot o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników, natomiast 
skontrolowane zakłady opieki zdrowotnej reprezentowały 3 przedziały zatrudnienia, tj. do  
9 pracowników, od 10 do 49 i od 50 do 249 pracowników. Deklarowano, że w tworzonych zakładach 
inżynierii genetycznej pracować będzie łącznie 20 osób, w tym 10 pracowników (pozostali to 
doktoranci, zleceniobiorcy, lekarze na kontraktach), natomiast w istniejącym zakładzie inżynierii 
genetycznej przy zamkniętym użyciu GMM – 8 pracowników. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które wymagałyby wydania środków 
prawnych w celu ich usunięcia.  

Kontrole przeprowadzone na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska skutkowały 
wydaniem przez Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 5 postanowień zawierających 
pozytywne opinie w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, 
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pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. Postanowienia dotyczyły 4 zakładów inżynierii 
genetycznej, w których ma być prowadzone zamknięte użycie GMM kategorii II zagrożenia oraz  
1 zakładu, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie GMO kategorii I.  
 
Podsumowanie i wnioski  

Kontrole wykazały, że pracodawcy dobrze przygotowali nowo tworzone zakłady inżynierii 
genetycznej pod kątem wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Spełnione 
zostały dodatkowe wymagania dotyczące środków bezpieczeństwa w zakładach inżynierii genetycznej 
przy operacjach zamkniętego użycia GMM i GMO. Biorąc jednak pod uwagę wymagania ustawowe, 
kontrole w tym zakresie będą w dalszym ciągu prowadzone na dotychczasowych zasadach. 

 

23. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach  
i instalacjach elektroenergetycznych, w tym  
w zakładach zajmujących się remontami, naprawami  
i usuwaniem awarii maszyn i urządzeń technicznych 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 8 kontroli  
w zakładach różnych branż i różnej wielkości, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez 
pracodawców wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Kontrole obejmowały 
dwa obszary tematyczne, tj. zagadnienia dotyczące bezpiecznej organizacji pracy oraz zasady 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Kontrole przeprowadzono w wytypowanych podmiotach, przyłączonych bezpośrednio do 
systemu dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć. Część z tych podmiotów 
posiadała własne służby energetyczne, a część na mocy zawieranych umów powierzała usługi 
związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych firmom zewnętrznym.  

Kontrolowane zakłady zatrudniały 998 osób na podstawie stosunku pracy. Skontrolowano  
6 pracodawców zatrudniających od 10 do 249 osób i 1 zakład zatrudniający powyżej 250 pracowników. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
W kontrolowanych zakładach najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:  

 nie określono formalnie kto jest odpowiedzialny za prowadzenie eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych; we wszystkich tych zakładach prace eksploatacyjne przy urządzeniach 
elektroenergetycznych średniego napięcia zlecano wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, 
ale zlecenia dotyczyły bieżących konkretnych prac, bez formalnego powierzenia eksploatacji 
tych urządzeń; w 2 zakładach nie utworzono żadnych służb energetycznych - zarówno 
pracodawcy jak i pracownicy nie posiadali dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, 

 w 3 zakładach stwierdzono brak instrukcji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych, a w 5 podmiotach uchybienia w sporządzonych instrukcjach, 

 nie prowadzono aktualnego imiennego wykazu osób upoważnionych do: 
- wystawiania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne,  
- koordynacji prac wykonywanych na polecenia pisemne, 
- dopuszczania do prac wykonywanych na polecenia pisemne, 

 nie opracowano aktualnego wykazu prac, które muszą być bezwzględnie wykonywane na 
podstawie poleceń pisemnych oraz nie opracowano aktualnego wykazu prac pomocniczych, 
które mogą być wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych przez osoby 
nieupoważnione, 

 w 7 przypadkach brak było instrukcji eksploatacji dla urządzeń elektroenergetycznych niskiego 
napięcia zgodnie z wymaganiami określonymi w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Energii  
z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych; w 2 przypadkach dotyczyło to również urządzeń elektroenergetycznych 
średniego napięcia,  

 w 3 zakładach brak było dokumentacji z badania ochrony od porażeń w sieciach średnich 
napięć, 
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 nie ustalano zasad gospodarowania sprzętem elektroizolacyjnym oraz wskazującym obecność 
napięcia oraz nie wyznaczano miejsca przechowywania tego sprzętu,  

 stwierdzano drobne uchybienia w zakresie czytelności lub braku napisów, oznaczeń czy 
znaków ostrzegawczych (zalecenia z tym związane usuwano w trakcie kontroli).  

 
Przyczyny naruszeń prawa 
Jako przyczyny naruszeń prawa można wymienić: 

 niewystarczającą wiedzę pracodawców i pracowników z zakresu bhp związaną  
z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, 

 niski poziom szkolenia w zakresie bhp pracodawców, osób kierujących pracownikami  
i osób wykonujących obowiązki służby bhp, 

 nieskuteczny nadzór pracodawców nad realizacją przepisów bhp, 
 zbyt małą liczbę osób (w przypadku 2 zakładów brak takich osób) zajmujących się dozorem 

urządzeń elektroenergetycznych w kontrolowanych zakładach, 
 przesadną oszczędność w gospodarowaniu środkami finansowymi, tj. nieorganizowanie 

własnych służb energetycznych i niezawieranie stałych umów na eksploatację urządzeń 
elektroenergetycznych z wyspecjalizowanymi firmami, 

 skupianie się pracodawców wyłącznie na bieżącym funkcjonowaniu i pomijanie działań w 
zakresie bhp. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawców 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych można 
stwierdzić, że dla urządzeń średniego napięcia eksploatowanych przez pracodawców nie jest on 
zadawalający. Pracodawcy w sposób niewystarczający sprawują nadzór nad prowadzoną eksploatacją 
urządzeń i instalacji. Przeprowadzone kontrole pozwolą wskazać pracodawcom miejsca, w których 
należy zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy. 

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp przez pracodawców 
eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne średniego napięcia, konieczne jest częstsze 
przeprowadzanie w tym zakresie kontroli przez inspektorów pracy. Zakres działania Państwowej 
Inspekcji Pracy wymaga zatem: 

 kontynuowania kontroli w zakładach, przyłączonych bezpośrednio do systemu dystrybucji 
energii elektrycznej na poziomie średnich napięć, 

 przeprowadzania kontroli sprawdzających w zakładach kontrolowanych w 2021 r., 
 prowadzenia działań prewencyjnych, głównie porad dla pracodawców, służb energetycznych 

i pracowników służb bhp.  
 

24. Bezpieczeństwo pracy w przemyśle – wytwarzanie  
i przetwarzanie tworzyw sztucznych 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 13 kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Kontrole przeprowadzono w 2 zakładach 
zajmujących się produkcją folii, 3 zakładach rozdrabniania, granulacji i produkcji tworzyw sztucznych 
oraz w 8 zakładach zajmujących się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. 

Skontrolowano po 6 zakładów zatrudniających pomiędzy 10 a 49 oraz między 50 a 249 
pracowników i 1 zakład zatrudniający poniżej 10 pracowników. Łącznie w skontrolowanych zakładach 
pracowało 940 osób, w tym 856 zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (411 kobiet).  
W warunkach przekroczenia najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu pracowały 42 osoby. 

Przekroczenia NDN ustalonego dla hałasu występowały w 7 zakładach, w 2 zakładach 
przekroczenia NDS dla pyłu, a w 1 zakładzie przekroczenie czynnika chemicznego - NDS octanu etylu. 
Poza tym występowało narażenie na działanie innych czynników chemicznych na poziomie 
nieprzekraczającym dopuszczalnych norm. W ostatnich 3 latach w kontrolowanych zakładach 
wystąpiły 53 wypadki przy pracy (w tym 2 ciężkie). Nie zarejestrowano chorób zawodowych. 
Stwierdzone nieprawidłowości 
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Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 125 decyzji, w tym 85 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano łącznie 50 wniosków w wystąpieniach. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim: 

 przygotowania pracowników do pracy (badań profilaktycznych – 6 zakładów, szkoleń 
bhp – 8 zakładów), 

 instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – 9 zakładów, 
 oceny ryzyka zawodowego – 5 zakładów, 
 organizacji stanowisk pracy – 7 zakładów, 
 oznakowania miejsc niebezpiecznych – 7 zakładów, 
 czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych – 10 zakładów, 
 postępowania powypadkowego – 7 zakładów. 

 
Do szczególnie istotnych z punktu widzenia kontrolowanej tematyki zaliczyć należy naruszenia 
przepisów dotyczących: 

 wytypowania czynników szkodliwych do badań w środowisku pracy, 
 kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
 wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, 
 osłon i innych urządzeń ochronnych przy maszynach, 
 okresowych kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń, 
 ładu i porządku na stanowiskach pracy. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wskazują na lekceważenie przez pracodawców 
podstawowych obowiązków w zakresie przygotowania pracowników do pracy, jak poddawanie ich 
wymaganym szkoleniom z zakresu bhp, czy kwestii prawidłowej organizacji stanowisk pracy. Wysnuć 
można również wnioski o bagatelizowaniu zagrożeń, tak przez pracodawców, osoby sprawujące 
bezpośredni nadzór, jak i samych pracowników. Dotyczyło to zarówno tak oczywistych kwestii, jak 
osłony elementów niebezpiecznych maszyn, jak i błahych z pozoru kwestii ładu i porządku na 
stanowiskach pracy, które w istocie mogły mieć wpływ na spotęgowanie zagrożeń wypadkowych. 
Zwrócono również uwagę na problem nierzetelnie prowadzonych postępowań powypadkowych, co  
w efekcie uniemożliwia zastosowanie adekwatnych środków profilaktycznych, eliminujących możliwość 
zaistnienia podobnych wypadków w przyszłości. 

 
Podsumowanie i wnioski  

Kontrole bezpieczeństwa pracy przy wytwarzaniu i przetwarzaniu tworzyw sztucznych 
wykazały szereg nieprawidłowości z zakresu przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz przepisów szczegółowych. Wskazuje to na celowość kontynuowania kontroli 
zakładów tej branży. 

 
 

25. Działania podejmowane przez zakłady pracy w celu 
zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
epidemii COVID-19 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynuowała kontrole weryfikujące realizację 
obowiązków nałożonych na podmioty zatrudniające pracowników w zakresie zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. W toku prowadzonych kontroli sprawdzano stosowanie się 
przedsiębiorców do aktualnie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii, a także zapewnienia realizacji obowiązku przekazywania zatrudnionym 
informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych  
i zapobiegawczych. W toku kontroli zbierano także informacje dotyczące obsługi interesantów  
i klientów przez pracowników, których charakter pracy wiązał się z bezpośrednim kontaktem z osobami 
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spoza zakładu pracy. Badane zagadnienia dotyczyły organizacji pracy tych pracowników w aspekcie 
zapewnienia: 

 dystansu społecznego, 
 rękawiczek jednorazowych osobom trzecim, 
 środków do dezynfekcji rąk osobom trzecim. 

 
Kontrole wykazały, że w prawie 14% zakładów pracy wdrożono rozwiązania organizacyjne 

pozwalające na wykonywanie pracy zdalnej przez pracowników lub osoby zatrudnione na innej 
podstawie niż stosunek pracy. Dotyczyło to 2 099 zatrudnionych głównie w jednostkach administracji 
publicznej, szkolnictwie, firmach informatycznych oraz biurach zakładów, gdzie możliwa była praca 
rotacyjna. 

 
W ramach tematu przeprowadzono 1 628 kontroli w 1 566 podmiotach, w których pracowało 

ogółem 96,9 tys. osób, w tym 85,1 tys. na podstawie stosunku pracy. Weryfikacji poprawności działań 
przeciwepidemicznych dokonano w toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w 56% ogólnej 
liczby zrealizowanych w 2021 r. kontroli. 

Ponad połowa skontrolowanych zakładów zaliczała się do mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób – 52%. Zakłady małe, zatrudniające od 10 do 49 osób stanowiły prawie 30% 
wszystkich podmiotów objętych kontrolą. Pod względem rodzaju działalności najwięcej kontroli 
przeprowadzono (zgodnie z klasyfikacją PKD) w dziale handel i naprawy – 28% kontroli, następnie  
w przetwórstwie przemysłowym – 24% i w budownictwie – 14%.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

  W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 138 decyzji, z czego do końca 2021 r. 
wykonanych zostało 95 decyzji – tj. 69% ogółu. Pracodawcy poinformowali także o wykonaniu lub 
przyjęciu do stosowania 11 wniosków z 20 skierowanych do nich w wystąpieniach.  

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło oceny ryzyka lub opracowania procedur 
postępowania w przypadku narażenia na wirus SARS-CoV-2 (przykładowo, brak oceny ryzyka 
zawodowego w związku z zagrożeniem czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2 w zakładzie 
fryzjerskim). Kontrole wykazały, że obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego lub opracowania 
procedur postępowania, w zakładach, w których wirus nie stanowił zagrożenia zawodowego nie został 
dopełniony w 13,7% zakładów. W związku z omawianymi nieprawidłowościami wydano 93 decyzje 
nakazujące aktualizację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych 
wirusem. Natomiast oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w zakładach,  
w których czynnik biologiczny - wirus SARS-CoV-2 stanowił zagrożenie zawodowe nie dokonano  
w 16,1% zakładów. Uwzględnienie w ocenie ryzyka zagrożenia jakie stwarza czynnik biologiczny – 
wirus Sars-CoV-2 – nakazano w 10 decyzjach. Oznacza to, że ponad 75% decyzji dotyczyło braku lub 
konieczności aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.  
 
Wydano dwie decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności, które dotyczyły usunięcia 
nieprawidłowości polegających na: 

 przechowywania czterech 5 litrowych pojemników z płynem dezynfekcyjnym (ponad 60% 
alkoholu) bezpośrednio przy grzejniku centralnego ogrzewania, 

 niezapewnienia na stanowisku pracy w recepcji firmy prowadzącej klub fitness, 
przegrody/osłony oddzielającej pracownika/zleceniobiorcę od klienta, mimo takiego obowiązku 
wskazanego w dokonanej ocenie ryzyka zawodowego - wśród środków profilaktycznych 
wymieniono, m.in. zachowanie dystansu 1,5 m między stanowiskami pracy oraz między 
pracownikiem a klientem recepcji oraz zastosowanie przegród, np. osłon akrylowych.  

 
Nieprawidłowości regulowane we wnioskach kierowanych do pracodawców dotyczyły 

poinformowania o ryzyku zawodowym, uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
potencjalnie zagrożonych wirusem SARS-CoV-2 o niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające 
zagrożenie psychospołeczne (stres i lęk), adekwatne do rzeczywiście stosowanych i obniżających 
możliwe skutki, a także opracowania procedur przeciwepidemicznych.  

W trakcie kontroli wydano 3 polecenia ustne dotyczące zapewnienia środków dezynfekcyjnych, 
dostarczenia informacji na temat sposobu stosowania preparatu do dezynfekcji i poinformowania 
pracowników o zagrożeniach biologicznych związanych z pracą w gastronomii. 

Nieprawidłowości dotyczące organizacji stanowisk pracy stanowiły znikomy odsetek 
stwierdzanych naruszeń i dotyczyły: 
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 zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej minimum 1,5 m – 
nieprawidłowości wystąpiły w 0,5% zakładów pracy, 

 zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach w których przebywa więcej niż 1 osoba - 
nieprawidłowości wystąpiły w 0,4% zakładów pracy, 

 wyposażenia pracujących w środki ochrony osobistej - nieprawidłowości wystąpiły  
w 0,4% zakładów pracy, 

 korzystania z dostarczonych środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii - 
nieprawidłowości wystąpiły w 0,8% zakładów pracy. 

 
Podkreślenia wymaga fakt, że kompetencja organów Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie 

wydawania środków prawnych w przypadku niespełniania wymagań dotyczących ograniczenia 
narażenia na zakażenia wirusem SARS-Cov-2 obejmuje ocenę ryzyka związaną z zawodowym 
narażeniem na czynniki środowiska pracy, informowanie o ryzyku pracowników oraz stosowanie 
niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, w tym środków ochrony indywidualnej. 
Pozostałe działania wynikające z ogłoszonego stanu epidemii podlegają kompetencji organów 
inspekcji sanitarnej. W szczególnie rażących sytuacjach inspektorzy pracy informowali właściwych 
państwowych inspektorów sanitarnych o stwierdzonych nieprawidłowościach. W ramach 
realizowanego tematu przesłano 3 powiadomienia do inspekcji sanitarnej, które dotyczyły: 

 zorganizowania stanowiska sprzedaży w dwóch sklepach spożywczych bez zapewnienia 
dystansu od klientów oraz braku wygrodzenia za pomocą przegrody z plexi lub inny sposób, 

 nieprzestrzegania procedur odnoszących się do odizolowania chorego pracownika lub 
zwolnienia go ze świadczenia pracy mimo objawów wskazujących na zachorowanie na Covid-
19 (potwierdzonych później w teście).  

 
Ponadto w 2021 rok przekazano, zgodnie z właściwością, 6 powiadomień do wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego o naruszeniach zgłoszonych przez obywateli, a dotyczących nieprzestrzegania 
nakazów i zakazów wprowadzonych w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Z informacji 
otrzymanej od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wynika, że wszystkie informacje 
o nieprawidłowościach potwierdziły się i zostały uregulowane przez inspekcję sanitarną. 

  
Przyczyny naruszeń prawa 

Niewielka skala występujących nieprawidłowości wskazuje na wysoką świadomość zagrożeń 
związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS–CoV-2. Wobec znikomej liczby nieprawidłowości 
trudno mówić o przyczynach naruszeń mających charakter powtarzalny czy systemowy. Mogą one 
stanowić element ludzkich zaniedbań, a także być efektem lekceważenia zagrożeń związanym  
z możliwością zachorowania.  

Rok 2021 jest drugim rokiem pandemii, stąd zakres i dostępność informacji związanych  
z pandemią, a zwłaszcza obowiązujących nakazów i zakazów dotarł do wszystkich obywateli. 
Pracodawcy są grupą dodatkowo zainteresowaną przestrzeganiem wszystkich procedur 
ograniczających możliwość zakażenia wirusem, gdyż przekłada to się na absencję pracowników  
i efekty ekonomiczne osiągane przez firmy, co stanowi bodziec do dbałości o zachowanie procedur 
przeciwepidemicznych. 

Przyczyny najczęściej występujących nieprawidłowości, tj. braków dokumentacji z oceny 
ryzyka zawodowego lub procedur i wytycznych antycovidowych, tkwią w niekompetencji służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niewiedzy pracodawców o obowiązku aktualizacji tych 
dokumentacji i procedur.  

 
Podsumowanie i wnioski  

Kontrole działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19 prowadzone były 
w 2021 r., co do zasady, w toku rutynowych kontroli. 

 Bieżące efekty dotyczyły poprawy organizacji stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej 
odległości 1,5 m oraz zapewnienia właściwej organizacji pracy pracującym, którzy mieli kontakt  
z klientami/interesantami.  

Realizacja wydanych środków prawnych doprowadziła do uzupełnienia i zaktualizowania 
dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego oraz uwzględnienia wirusa SARS-CoV-2  
w ocenach, gdzie wirus stanowił zagrożenie związane z narażeniem zawodowym.  

Zdecydowana większość nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli dotyczyła 
konieczności aktualizacji oceny ryzyka zawodowego i sporządzania dokumentów wewnętrznych 
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regulujących procedury postępowania wobec zagrożenia wynikającego ze stanu epidemii.  
W konsekwencji brakowało też potwierdzonego poinformowania pracowników o zasadach ochrony 
przed narażeniem na czynnik biologiczny – wirus SARS-CoV-2. W związku z powyższym należałoby 
zawęzić zakres kontroli w 2022 r. do zagadnień leżących w kompetencji organów inspekcji pracy tj. 
oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń czynnikami biologicznymi, w tym wirusem SARS-CoV-2 .  

 Działania prewencyjne i edukacyjne Państwowej Inspekcji Pracy powinny być kontynuowane  
w zakresie kształtowania świadomości pracodawców w odniesieniu do obowiązujących przepisów 
dotyczących ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i przestrzegania zakazów  
i nakazów wprowadzonych na czas epidemii, w tym z zakresu prawa pracy. 

 Wymiana informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących 
zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikająca z ustawy  
o Państwowej Inspekcji Pracy, jak i wzajemnych porozumień pomiędzy organami nadzoru nad 
warunkami pracy, powinna być kontynuowana. 
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IV. PRAWNA OCHRONA PRACY 
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1. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy 
 

Informacje ogólne 
W ramach realizacji tematu ”Zawieranie umów cywilnoprawnych” w 2021 r. inspektorzy pracy 

przeprowadzili 421 kontroli w 438 podmiotach. Do branż najczęściej kontrolowanych w zakresie 
zawierania umów cywilnoprawnych należały: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe, 
budownictwo, usługi administrowania, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorze prywatnym – 433 kontrole, a w sektorze 
publicznym było to 18 kontroli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość zatrudnienia, to najwięcej kontroli 
przeprowadzono w podmiotach małych (do 9 pracowników), w dalszej kolejności w podmiotach 
średnich (10-45 pracowników), dużych (50-245 pracowników) oraz wielkich (powyżej 250 
pracowników). 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W 32 kontrolach inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnianie na podstawie umów 
cywilnoprawnych a w 107 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. W ramach tego zagadnienia zbadano łącznie 107 skarg, w tym 19 
dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa 
o pracę oraz 98 skarg dotyczących niewypłacenia lub zaniżenia minimalnej stawki wynagrodzenia  
z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych. W ramach rozpatrzenia tych skarg, w przypadku 
zawierania umów cywilnoprawnych 7 z nich uznano za zasadne, 6 za niezasadne a 6 skarg uznano 
jako niemożliwe do ustalenia. Odpowiednio w zakresie minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego 
32 skargi uznano za zasadne, 31 za niezasadne a 35 bez możliwości ustalenia. W wyniku kontroli 
inspektorzy pracy wydali 132 wystąpienia zawierające 193 wnioski odnośnie 471 pracowników. 
Ponadto skierowano 7 poleceń w zakresie zawarcia umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej 
(wykonane w trakcie kontroli) wobec 22 pracobiorców oraz 19 poleceń dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia lub wypłacenia zaniżonej stawki minimalnego wynagrodzenia. 

 
W wyniku realizacji tematu inspektorzy pracy nałożyli 6 mandatów karnych na łączną kwotę 

6 900 zł., w związku z popełnieniem 7 wykroczeń. Zastosowano 13 środków oddziaływania 
wychowawczego w związku z popełnieniem 13 wykroczeń oraz skierowano 1 wniosek do sądu.  
 
Do najistotniejszych nieprawidłowości należały: 

 zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami, co prowadziło do obejścia 
przepisów o godzinach nadliczbowych, 

 nieustalanie w umowach cywilnoprawnych, w jaki sposób będą rejestrowane godziny pracy 
przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi oraz brak dokumentowania liczby 
przepracowanych godzin, 

 zaniżanie minimalnej stawki wynagrodzenia z tytułu wykonanego zlecania lub świadczenia 
usług, 

 niewypłacenie minimalnej stawki wynagrodzenia z tytułu wykonanego zlecenia lub świadczenia 
usług. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny powstałych naruszeń mają charakter wielowymiarowy. Pracodawcy/przedsiębiorcy 
wskazują m.in. na obecną sytuacji ekonomiczno-gospodarczą, uprzywilejowaną pozycję osób 
poszukujących pracy. Obecny rynek pracy, jak wynika z ich doświadczenia, jest tzw. rynkiem 
pracownika. Oznacza to, że de facto jest więcej ofert pracy niż chętnych osób gotowych ją podjąć. 
Prowadzi to do dużej dynamiki w procesie zatrudniania a zawieranie umów cywilnoprawnych jest 
elementem polityki kadrowej dającym im większą swobodę w kształtowaniu stosunków prawnych. 
Jednocześnie cały czas przedsiębiorcy podnoszą, że przepisy prawa pracy uzupełniane normami 
prawa ubezpieczeniowego i podatkowego nakładają na nich wiele dodatkowych obowiązków  
i obciążeń, od których bądź to wolne są umowy o świadczenie usług – umowy zlecenia, bądź  
w znacznym stopniu ich zakres jest ograniczony. W ocenie inspektorów pracy główny nurt przyczyn 
nieprawidłowości to chęć minimalizowania kosztów pracowniczych, ukrywanie faktycznych godzin 
pracy, oczekiwania pracodawców/przedsiębiorców związane z większym wpływem na stosunek 
prawny pomiędzy stronami umowy. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

94 | S t r o n a  
 

Inną kwestią dotykającą sfery umów cywilnoprawnych jest zagadnienie związane z wypłatą 
minimalnej stawki wynagrodzenia dla przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi. Problemy  
w tym obszarze, wskazywane przez pracodawców/przedsiębiorców, wynikają przede wszystkim  
z nieodbudowania się firm, w szczególności pod względem finansowym, po ścisłych lockdownach, 
związanych z epidemią SARS-CoV-2, które funkcjonowały de facto do połowy 2021 r. Dotyczy to branż 
takich jak: gastronomia, turystyka, fitness oraz beauty. Ponadto wskazują oni również na rozbieżności 
interpretacyjne odnoszące się do zagadnienia minimalnej stawki wynagrodzenia i jej wypłaty. 

Natomiast w ocenie inspektorów pracy, w obydwu badanych obszarach, na problemy 
finansowe samych przedsiębiorców nakładają się inne przyczyny, związane zarówno ze sferą 
dokumentową, rachunkową ale również nie brakuje negatywnych postaw samych podmiotów 
kontrolowanych. 

Zjawiskiem, które nasiliło się w 2021 r. jest proceder zawierania z własnymi pracownikami 
umów cywilnoprawnych na wykonywanie takich samych lub bardzo podobnych czynności do tych, 
które pracownicy wykonują w ramach umów o pracę. W ocenie inspektorów pracy ma to za zadanie 
obejście przepisów o godzinach nadliczbowych oraz wypłacie rekompensaty z tego tytułu. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Kontrole przeprowadzone w 2021 r. w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych oraz 
wypłaty minimalnej stawki godzinowej z tego tytułu, wskazują na kilka aspektów tego zagadnienia, 
które moglibyśmy podzielić na te, które odnoszą się do przedsiębiorców oraz te odnoszące się do 
pracobiorców.  

W zakresie postaw reprezentowanych przez pracodawców/przedsiębiorców cały czas 
przeważa element natury ekonomicznej ale również organizacyjnej. Poszukiwanie przez nich 
prostszych  
i tańszych (z punktu widzenia przede wszystkim kosztów pracy) rozwiązań prawno-organizacyjnych 
będzie skłaniać część z nich do wyboru pozapracowniczych form zatrudnienia.  

Kolejnym elementem mającym wpływ na wybór umów cywilnych są postawy samych 
pracobiorców. Wybierają oni wyższe stawki godzinowe z tytułu np. umów zlecenia oraz brak obostrzeń 
co do liczby przepracowanych godzin. Czynią to kosztem innych przywilejów pracowniczych (np. 
urlopów wypoczynkowych, gwarancji w zakresie trwałości stosunku pracy).  

W tej sytuacji konieczne byłoby kompleksowe podejście do ustandaryzowania wszelkiej pracy 
nakładczej i uproszczenia przepisów prawa w tym zakresie, przy jednoczesnym zmniejszeniu lub 
całkowitym zniwelowaniu różnic w stawkach wynagrodzenia dla pracobiorców i pracowników. 

 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy oraz 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 
pracy 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 62 podmiotach zatrudniających łącznie 7 700 
pracowników, w tym 3 549 kobiet i 30 pracowników młodocianych. 

Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym – 49 podmiotów 
zatrudniających łącznie 6 559 pracowników, w tym 2 886 kobiet i 30 pracowników młodocianych oraz  
w sektorze publicznym – 13 podmiotów zatrudniających łącznie 1 141 pracowników, w tym 663 
kobiety. 

Skontrolowano 17 zakładów małych - zatrudniających do 9 pracowników, 19 zakładów 
średnich – zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 18 podmiotów dużych - zatrudniających od 50 
do 249 pracowników oraz 8 zakładów wielkich - zatrudniających ponad 250 pracowników. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy i wynagrodzeniu, w związku z czym inspektorzy pracy wydali 7 pracodawcom polecenia ustne 
dotyczących 11 pracowników w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę, za czas urlopu  
i niezdolności do pracy, dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych oraz wyrównania świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Realizując polecenia 
pracodawcy wypłacili świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 11 470,82 zł. Ponadto dla  
7 pracodawców wydano nakazy płatnicze zawierające 29 decyzji zobowiązujących do wypłaty 
świadczeń pieniężnych dla 46 pracowników w łącznej kwocie 122 706,87 zł. 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 50 wystąpień zawierających 232 wnioski, z których według informacji udzielonych przez 
pracodawców zostało zrealizowanych lub przyjętych do realizacji 162 wnioski.  

  
Naruszenia przepisów wystąpiły w 50 kontrolowanych zakładach. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły: 

 nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy 
 niezapewnienia minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego, w tym związanego  

z pełnieniem dyżurów poza zakładem pracy 
 nietworzenia lub nieprzechowywania rozkładów czasu pracy 
 przekazywania pracownikom rozkładów czasu pracy w terminie krótszym niż 7 dni przed 

rozpoczęciem okresu, na jaki były sporządzane 
 niezapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
 dwukrotnego zatrudniania pracowników w tej samej dobie pracowniczej 
 planowania pracy w godzinach nadliczbowych 
 stosowania innych systemów czasu pracy niż ustalone w regulaminie pracy 
 zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych ponad dopuszczalny tygodniowy i/lub 

roczny limit.  
 niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy 
 niestosowania przepisów w zakresie sposobu obliczania wynagrodzenia za czas urlopu, 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalno-rentowej  
 niewypłacenia lub zaniżenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej 
 zaniżenia wysokości wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 
Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na nieterminowym wypłacaniu pracownikom 

wynagrodzenia za pracę i niewypłacaniu poszczególnych składników wynagrodzenia. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie naruszania przepisów o czasie pracy były, według 
ustaleń inspektorów pracy, spowodowane podobnymi przyczynami, tj. wynikiem konieczności 
zrealizowania zamówień przez pracodawców przy jednoczesnym braku odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników (w przypadku zakładów produkcyjnych i usługowych), a także 
niewykorzystywania rozwiązań prawnych pozwalających na stosowanie systemów czasu pracy 
umożliwiających efektywną organizację pracy przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa. Według kontrolujących jest to skutek braku próby znalezienia 
odpowiedniego rozwiązania zgodnego z prawem i w konsekwencji – naruszania przepisów o czasie 
pracy. Inspektorzy stwierdzili również celowe działania pracodawców zmierzające do ukrywania faktu 
wykonywania przez pracowników pracy ponad obowiązujący ich wymiar czasu pracy oraz w dni wolne 
od pracy bez stosownej rekompensaty. 

Natomiast nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów o wynagrodzeniu były 
wynikiem trudności finansowych pracodawców, a także nieznajomością przepisów i ich 
lekceważeniem. W niektórych wypadkach przyczyny naruszania przepisów nie udało się ustalić, 
ponieważ pracodawcy lub pracownicy odpowiedzialni za sprawy kadrowe i płacowe sami nie potrafili 
udzielić rzeczowych wyjaśnień w tym zakresie.  

W jednym wypadku inspektor pracy stwierdził lekceważące traktowanie przepisów  
i ignorowanie obowiązków ciążących na pracodawcy. 

W przypadku jednego pracodawcy stwierdzone nieprawidłowości były wynikiem błędnej 
interpretacji przepisów ustawy z tzw. „Tarczy Antykryzysowej” i to pomimo korzystania z profesjonalnej 
obsługi prawnej. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Analizując wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy należy 
zauważyć, iż stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości powtarzają się co roku, różne jest 
natomiast ich nasilenie w zależności od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz od sytuacji na rynku 
pracy. 

Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie 
obowiązku wskazywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w każdej dobie pracowniczej była 
możliwa bardziej dokładna kontrola i dokonywanie ustaleń w zakresie zapewnienia odpoczynku 
dobowego i tygodniowego, lecz tylko w tych podmiotach, które ten obowiązek realizowały. Nadal 
natomiast nie została uregulowana kwestia wymogu przechowywania rozkładów czasu pracy, co 
znacząco utrudnia weryfikowanie prawidłowości planowania pracy dla pracowników. 
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Dodatkowo obowiązujący stan epidemiczny związany z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-
Cov-2 i wprowadzane co jakiś czas obostrzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez 
podmioty określonych branż również są przyczyną części stwierdzonych nieprawidłowości.  

Utrzymująca się niepewność, co do możliwości funkcjonowania rodzi tendencje do 
ograniczania liczby pracowników lub zatrudniania ich „na wszelki wypadek” w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Panująca sytuacja gospodarcza wywołuje również negatywne skutki w zakresie płynności 
finansowej pracodawców, co powoduje problemy z zapewnieniem terminowego wypłacania 
wynagrodzenia pracownikom. 
 

3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących 
czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku 
oraz czasu pracy kierowców 

 
Informacje ogólne 

W na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w celu 
realizacji zadania przeprowadzono w roku 2021 łącznie 21 kontroli w 21 zakładach pracy (20 zakładów 
należało do sektora prywatnego, 1 zakład należał do sektora publicznego). Sprawdzono pracę 134 
kierowców, ogółem 28 084 dni pracy kierowców.  

Skontrolowano 9 zakładów do 9 zatrudnionych, 9 zakładów o zatrudnieniu pomiędzy 10 a 49 
zatrudnionych, 1 zakład o zatrudnieniu od 50 do 249 zatrudnionych i 2 zakłady o zatrudnieniu 250  
i więcej zatrudnionych. 

 
W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 3 074 osób, w tym: 46 osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnych; 
 2 968 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w tym: 

o 425 kobiet,  
o 22 niepełnosprawnych; 
o 95 cudzoziemców; 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców, 
które stanowiły podstawę wydania 21 decyzji o nałożeniu kar, odpowiednio do wielkości firmy, 
nałożono kary w łącznej kwocie 111 350 zł, maksymalna kwota kary w jednej kontroli 15 100,00 zł. 

 
Skierowano do pracodawców 14 wystąpień zawierających 48 wniosków związanych  

z omawianą tematyką, dotyczących 181 osób. W 21 decyzjach o nałożeniu kary pieniężnej wykazano 
777 naruszeń oraz 180 zarzutów. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 przekraczania maksymalnego dobowego czasu pracy jeśli praca wykonywana jest  
w porze nocnej.  

 naruszeń w zakresie tygodniowego czasu odpoczynku 
 naruszeń w zakresie odpoczynku dziennego 
 naruszeń w zakresie jazdy ciągłej 
 przekroczenia 48-godzinnej średniotygodniowej normy czasu pracy. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyną wskazywaną przez pracodawców, która była już ujawniona w poprzednich latach,  
a która nadal występuje, jest konieczność poszukiwania bezpiecznego parkingu. 

Podnoszonym przez pracodawców problemem jest nadal duży deficyt kierowców na rynku 
pracy, zwiększony dodatkowo w okresie pandemii. Z drugiej strony brak kierowców powoduje, że do 
tego zawodu trafiają pracownicy słabo wykwalifikowani i nie posiadający odpowiedniej wiedzy  
w zakresie czasu pracy, w tym obcokrajowcy gdzie występuje dodatkowo bariera językowa. 

Poważną przyczyną naruszeń przepisów w zakresie czasu pracy w transporcie drogowym jest 
fakt, że część pracodawców (głównie małych firm) ogranicza się tylko i wyłącznie do przechowywania 
tarczek i danych cyfrowych, a pomija całkowicie ich analizę, która pozwoliłaby na bieżąco eliminować 
nieprawidłowości. 
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Przewoźnicy nadal zgłaszają problem niespodziewanych zmian godzin załadunku lub 
rozładunku, czego konsekwencją jest konieczność przerwania przez kierowcę prawidłowo 
zaplanowanego odpoczynku dobowego. Firmy godzą się na takie zmiany w organizacji przewozu, 
ponieważ odmowa zmiany godziny załadunku lub rozładunku może grozić zerwaniem kontraktu. 

Przedsiębiorcy przedstawiają również, jako argumenty do wyjaśnienia naruszeń przepisów  
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.  

 Bardzo poważnym problemem, powodującym wiele nieprawidłowości, jest dylemat 
pracodawcy, czy lepiej dowieźć towar na czas z naruszeniem czasu jazdy, czy lepiej zapłacić karę 
umowną za nieterminową dostawę. Niestety, spedytorzy nadal planują terminy dostaw, których nie da 
się dotrzymać jadąc zgodnie z przepisami. 

Problemem, który już drugi rok występuje dla firm transportowych w 2021 r. to poważne 
ograniczenie przewozów towarów związane z ograniczeniem produkcji lub zamknięciem zakładów 
produkcyjnych od marca 2020 r w związku z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz występujące 
odmowy kierowców, realizacji kierunków zagrożonych pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) (np. 
Włochy, Niemcy, Francja). 

Ważną przyczyną naruszenia prawa są przyczyny ekonomiczne. Wiele naruszeń można by 
zlikwidować, wysyłając w trasę załogę zamiast pojedynczej obsady. Koszty wysłania załogi są jednak 
dużo większe, a ceny za kilometr uzyskiwane przez firmy nie pozwalają z zyskiem realizować 
przewozu z udziałem załogi. 
 
Podsumowanie i wnioski  
Podsumowując należy stwierdzić, że przyczynami naruszeń są: 

 Ekonomiczna opłacalność płacenia kar: 
o za skrócenie odpoczynku tygodniowego zamiast kary za spędzanie odpoczynku 

regularnego w kabinie. 
o za przekraczanie maksymalnego dobowego czasu pracy jeśli praca wykonywana 

jest w porze nocnej, za terminowe dostarczenie ładunku. 
 pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2): 
 poważne ograniczenie przewozów towarów związane z ograniczeniem produkcji lub 

zamknięciem zakładów produkcyjnych od marca 2020; 
 odmowy kierowców, realizacji kierunków zagrożonych pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) 

(np. Włochy, Francja, Belgia). 
 brak niezbędnej ilości parkingów. 
 brak wymaganej wiedzy u kierowców, przedsiębiorców i pracowników biur rachunkowych, 

którym zlecane jest rozliczanie pracy kierowców. 
 zlecanie przez spedycję zadań transportowych, które są niewykonalne w ramach norm 

prawnych. 
 wymuszanie zmiany godziny załadunku lub rozładunku towaru przez załadowców lub firmy 

odbierające towar. 
 chęć szybkiego powrotu do domu kierowców długo przebywających w trasie. 
 chęć zwiększenia zysku kosztem łamania przepisów.  

 

4. Ocena przestrzegania przepisów dotyczących urlopów 
wypoczynkowych 

 
Informacje ogólne 

W 2020 r. na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 31 
kontroli związanych z oceną przestrzegania przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych. 13 
spośród nich zostało przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w związku ze skargą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
 

W 31 skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 3 462 osób, w tym 2 468 zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy (1 044 kobiet, 35 pracowników młodocianych i 1 279 pracowników 
niepełnosprawnych), 383 pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i 607 podmiotów 
samozatrudniających się. W skontrolowanych zakładach pracowało 3 cudzoziemców. 
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Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 25 wystąpień, zawierających łącznie 55 

wniosków obejmujących 112 pracowników oraz jedno polecenie. Skierowane wnioski dotyczyły 
następujących obowiązków pracodawców: 

 Udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo – 26 
wniosków,  

 Udzielenia urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego – 11 wniosków, 
 Dzielenia urlopu wypoczynkowego w sposób zapewniający jedną część wynoszącą co 

najmniej 14 nieprzerwanych dni – 10 wniosków, 
 Planowania urlopów – 3 wnioski 
 Prawidłowego ustalania prawa i wymiaru pierwszego i kolejnego urlopu wypoczynkowego  

– 2 wnioski. 
 Udzielania urlopów zgodnie z art. 1542 § 1- 4 k.p. – 2 wnioski 

 
Efekty podjętych działań 

Zastosowane w wyniku kontroli środki prawne powinny w znacznej mierze wyeliminować 
nieprawidłowości stwierdzone w skontrolowanych zakładach. Dotychczas uzyskano informacje  
o realizacji 42 skierowanych do pracodawców wniosków, co stanowi ich zdecydowaną większość. 
Można więc zatem zastanawiać się czy istnieje potrzeba kontroli sprawdzających w tym zakresie. Do 
osiągniętych efektów zaliczyć można:  

 Udzielenia urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo – na 26 
wydanych wniosków, w 7 przypadkach nie otrzymano informacji o sposobie ich realizacji  

 Udzielenia urlopu zaległego do 30 września następnego roku kalendarzowego  
– w 3 przypadkach na 11 wydanych wniosków pracodawcy nie udzielili informacji o realizacji 
wniosków, 

 Dzielenia urlopu wypoczynkowego w sposób zapewniający jedną część wynoszącą co 
najmniej 14 nieprzerwanych dni – brak informacji o sposobie realizacji dotyczył 3 w 10 
wydanych wniosków. 

 
Podsumowanie i wnioski 

Analiza przeprowadzonych kontroli wykazała, że większość naruszeń przepisów prawa pracy 
dotyczyła niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik 
nabył prawo do urlopu. Duża część nieprawidłowości związana była również z nieudzieleniem 
zaległego urlopu do 30 września roku następnego oraz nieprawidłowym dzieleniem urlopu, przez co 
nie zapewniano części urlopu wynoszącej minimalnie 14 kolejnych dni. Nieprawidłowości występowały 
w całym przekroju skontrolowanych zakładów, zarówno w sektorze prywatnym, jak też w sektorze 
administracji publicznej.  

Mając na uwadze powyższe, realizacja tematu związanego z oceną przestrzegania przepisów 
związanych z urlopami wypoczynkowymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. 
była uzasadniona. 
 

5. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 66 kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w 56 podmiotach. Ponadto 
przeprowadzono 9 kontroli, które zostały wszczęte w wyniku skarg złożonych przez pracowników 
niepełnosprawnych. 

Zakłady w większości należały do sektora prywatnego, zajmującego się głównie 
przetwórstwem przemysłowym, usługami administrowania, zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi.  

Oceną przestrzegania przepisów prawa pracy objęto zarówno pracodawców zapewniających 
warunki pracy chronionej (zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej), jak  
i przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy.  
W skontrolowanych zakładach zatrudniano łącznie 3 205 osób niepełnosprawnych.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach nieposiadających statusu zakładu pracy 
chronionej, a organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych w trybie art. 26e ust. 5 
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ustawy o rehabilitacji (…). W roku ubiegłym jedynie 5 zakładów zapewniających warunki chronione 
korzystało z dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy ze środków PFRON. 

W ramach realizacji postanowień art. 30 ust. 3c ustawy o rehabilitacji (…) dotyczącego kontroli 
zakładów zapewniających warunki chronione nie rzadziej niż co 3 lata – w roku 2021 oceną objęto 16 
takich zakładów, w tym 12 których siedziby mieszczą się na terenie OIP w Bydgoszczy.  

W roku ubiegłym do tut. Urzędu wpłynął 1 wniosek zakładu ubiegającego się o nadanie statusu 
zakładu pracy chronionej – dotyczył on zakładu, który posiadał status i zmienił siedzibę. Już od 3 lat 
liczba kontroli w tych zakładach utrzymuje się na tym samym poziomie (nowe podmioty nie ubiegają 
się o przyznanie im statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej).  

Wydano 10 decyzji w związku z „rozszerzeniem” działalności przez zakłady pracy chronionej  
i zakład aktywności zawodowej na nowe obiekty i pomieszczenia. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 218 decyzji, w tym 28 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 58 wniosków i 59 poleceń związanych z omawianą tematyką. 

 
Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 

wykazała, że najniższy poziom dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył zagadnień: 
 urządzenia i instalacje energetyczne (nieprawidłowości dotyczyły głównie braku pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim), 
 pomieszczenia higieniczno-sanitarne (niewłaściwy stan techniczny, brak odpowiedniego 

wyposażenia), 
 obiekty i pomieszczenia pracy (przede wszystkim niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń), 
 bariery architektoniczne (nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych, nieczytelne oznakowania), 
 ocena ryzyka zawodowego (brak oceny, niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, 

nieuwzględnienie w ocenie ryzyka szczególnych uwarunkowań związanych  
z niepełnosprawnością), 

 stosunek pracy (nieprawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia, brak informacji o zmianie 
warunków zatrudnienia), 

 czas pracy (głównie niewłaściwe ewidencjonowanie czasu pracy). 
 
Mimo prowadzonych cyklicznie kontroli w zakładach pracy chronionej nadal w niektórych z nich 

inspektorzy pracy stwierdzili liczne naruszenia przepisów prawa, głównie z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy.  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w trakcie kontroli prowadzonych w 2 zakładach 
aktywności zawodowej. Kontrole wykazały rażące naruszenia przepisów prawa pracy, głównie dot. 
niewłaściwego stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy, w tym pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz ich wyposażenia, a także oświetlenia i wentylacji. W wyniku kontroli w tych zakładach 
wydanych zostało szereg środków prawnych, tj. 51 decyzji, z których aż 39 zostało wykonanych 
jeszcze przed zakończeniem kontroli. W jednym przypadku skierowane zostało pismo do prezydenta 
miasta informujące o nieprawidłowościach stwierdzonych w jego jednostce organizacyjnej.  

Nigdy wcześniej kontrole w zakładach aktywności zawodowej nie wykazały tak licznych 
nieprawidłowości. Należy zaznaczyć, że zakłady te należą do grupy podmiotów, które powinny 
zapewniać warunki chronione.  

W ramach współpracy z PFRON skierowane zostało pismo dotyczące kontroli 
przeprowadzonej w agencjach pracy tymczasowej oraz u pracodawców użytkowników, w związku  
z nieprawidłowościami dot. zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, tj. kierowania pracowników 
tymczasowych (niepełnosprawnych) do pracy na rzecz pracodawców użytkowników - spółek 
powiązanych ze sobą kapitałowo i reprezentowanych przez jedną osobę. Jedną z tych spółek jest 
zakład pracy chronionej.  
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny naruszeń prawa to w ocenie inspektorów pracy przede wszystkim: bagatelizowanie 
zagrożeń w środowisku pracy (dotyczy zarówno pracodawców, jak i osób z bezpośredniego nadzoru), 
zaniedbania organizacyjne, niewywiązywanie się pracowników służby bhp z nałożonych na nich 
obowiązków, minimalizowanie nakładów na poprawę stanu bhp w zakładzie. 

Według pracodawców główną przyczyną nieprawidłowości jest brak środków finansowych na 
inwestycje. 
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Podsumowanie i wnioski  
Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także (w uzasadnionych przypadkach) 
legalności zatrudnienia w stosunku do osób niepełnosprawnych. 

Analiza wyników kontroli z ostatnich 3 lat pozwala stwierdzić, że nastąpił wzrost naruszeń 
przepisów w zakładach zapewniających warunki chronione w obszarze zagadnień dot. budynków  
i pomieszczeń pracy, oświetlenia, wymiany powietrza. W zakładach ubiegających się o status  
i przystosowujących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych nastąpiła natomiast znaczna poprawa 
przestrzegania przepisów dot. eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia. Wyniki 
kontroli w zakładach otwartego rynku pracy wskazują, że pracodawcy nie naruszają w sposób rażący 
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W wyniku działań kontrolnych i zastosowanych środków prawnych (decyzji, wniosków, 
poleceń) uzyskano znaczące efekty w zakresie poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bhp. O wysokiej skuteczności działań świadczy odsetek zrealizowanych środków prawnych – ponad 
91% (wg danych na 03.01.2022 r.).  

 

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlowych wielkopowierzchniowych oraz  
w pozostałych placówkach handlowych. 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 3 kontrole placówek wielkopowierzchniowych oraz 16 kontroli innych placówek 
handlowych. Kontrole prowadzone były w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Wszystkie skontrolowane podmioty należały do sektora prywatnego. 
 
Struktura zatrudnienia w skontrolowanych podmiotach przedstawiała się następująco: 

 dla placówek wielkopowierzchniowych: 
 od 11 do 49 pracowników – 2 placówki handlowe, 
 od 50 do 249 – placówka handlowa. 

 dla pozostałych placówek handlowych: 
 do 9 pracowników – 11 placówek handlowych, 
 od 10 do 49 pracowników – 5 placówek handlowych. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku tych 
kontroli inspektorzy wystosowali odpowiednio: 

 do placówek wielkopowierzchniowych: 
 5 wystąpień zawierających 16 wniosków 
 34 decyzje w tym 22 decyzje ustne wydane w trakcie kontroli  

 do pozostałych placówek handlowych: 
 13 poleceń wykonanych w trakcie kontroli, 
 13 wystąpień zawierających 95 wniosków, 
 129 decyzji w tym 44 decyzje ustne. 

Ponadto w 5 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika, w tym w trzech przypadkach nałożono mandaty na kwotę 3 400 zł a w dwóch 
przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy dotyczyły: 

 dla placówek wielkopowierzchniowych: 
 nieprawidłowości w zakresie czasu pracy, tj.: brak sporządzonych harmonogramów czasu 

pracy na tydzień przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, brak obwieszczenia  
o systemach i rozkładach czasu pracy oraz obowiązującym okresie rozliczeniowym, 

 podejmowanie przez pracowników pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, 
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 nieprawidłowości przy wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy, 

 dla pozostałych placówek handlowych: 
 niezawieranie umów o pracę w formie pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do 

pracy, 
 nieprowadzenie w ogóle akt osobowych lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 nieprzekazanie pracownikom dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia, 
 zmiana warunków pracy i płacy bez zachowania formy prawnej, tj. bez wypowiedzenia 

zmieniającego, 
 zawieranie umów o pracę na okres próbny na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczyły: 

 dla placówek wielkopowierzchniowych: 
 ryzyka zawodowego, 
 wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, 
 transportu, składowania i magazynowania, w tym transportu zmechanizowanego (wózki 

jezdniowe), 
 instrukcji stanowiskowych w zakresie bhp, 
 substancji i mieszanin chemicznych. 

 dla pozostałych placówek handlowych: 
 szkoleń w zakresie bhp,  
 profilaktycznych badań lekarskich, 
 ryzyka zawodowego, 
 wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej, 
 pomieszczeń i procesów pracy, w tym wyposażenia stanowisk pracy oraz pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych, 
 transportu i składowania, 
 służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 instalacji i urządzeń elektrycznych eksploatowanych w pomieszczeniach pracy. 
 
Do najbardziej jaskrawych przypadków łamania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

należało m.in.: eksploatowanie uszkodzonych maszyn i urządzeń, brak w ogóle lub aktualnych 
pomiarów elektrycznych czy też dopuszczanie do pracy pracowników bez poddania ich profilaktycznym 
badaniom lekarskim i/lub szkoleniom w dziedzinie bhp. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

W przypadku placówek wielkopowierzchniowych w ocenie inspektorów pracy stan 
przestrzegania praworządności w stosunkach pracowniczych w kontrolowanych podmiotach należy 
ocenić na stosunkowo wysokim poziomie. Stwierdzone nieprawidłowości trudno oceniać w kategoriach 
rażących czy mających charakter systemowego naruszania prawa zmierzającego do uszczuplenia 
uprawnień pracowniczych. Wynika to raczej z pośpiechu, presji czasu oraz niewystarczającej wiedzy 
osób kierujących pracownikami. 

Powstałe nieprawidłowości wynikają m.in.: z niedostatecznej wiedzy prezentowanej przez 
pracowników, osoby kierujące pracownikami i pracodawców oraz służbę bhp, niedostatecznej 
motywacji pracodawców i osób kierujących pracownikami do działań na rzecz poprawy warunków 
pracy, niskiego poziomu szkolenia w zakresie bhp pracodawców, osób kierujących pracownikami. 
Ponadto w zakresie prawnej ochrony pracy należy zwrócić uwagę na takie ich przyczyny jak: 
niedostateczna znajomością przepisów prawa pracy, brak płynności finansowej pracodawców, 
nieumiejętnie prowadzona polityka kadrowa, czy też brak zaplecza kadrowo - płacowego.  
 
Podsumowanie i wnioski  

Analizując stopień przestrzegania praworządności w stosunkach pracowniczych, zarówno  
w obszarze prawnej ochrony pracy jak i bezpieczeństwa i higieny pracy należy wskazać, że o ile  
w przypadku placówek wielkopowierzchniowych możemy mówić o zadawalającym stanie 
przestrzegania prawa o tyle w pozostałych, mniejszych, placówkach handlowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na podnoszenie kompetencji przez samych pracodawców oraz inne osoby kierujące 
pracownikami. Niewątpliwie ujawnione nieprawidłowości w obydwu przypadkach nie należą do 
rażących i budzących powszechne oburzenie, jednakże wymagają stałego monitowania przez organy 
powołane do kontroli i nadzoru warunków pracy oraz wsparcia merytorycznego poprzez angażowanie 
podmiotów z tej branży w programy prewencyjne inspekcji pracy. 
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7. Handel – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedzielę i święta 

 
A. Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W ramach realizacji tematu nie przeprowadzono żadnej kontroli w placówce 
wielkopowierzchniowej. Znaczna część sklepów wielkopowierzchniowych, działających w ramach 
dużych sieci handlowych podpisała umowy z operatorami pocztowymi, firmami kurierskimi, itp., 
dotyczące prowadzenia w swoich sklepach działalności pocztowej, polegającej w szczególności na 
odbieraniu i wydawaniu przesyłek pocztowych. Dopisując jako dodatkowy rodzaj działalności PKD 53 
20 Z (pozostała działalność pocztowa i kurierska) pracodawcy skorzystali z wyłączenia spod przepisów 
ustawy o zakazie handlu w niedziele oraz w święta i inne dni objęte zakazem handlu. 

W 2021 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęła 1 skarga dotycząca 
naruszenia zakazu pracy w niedziele w placówkach wielkopowierzchniowych, tj. w sklepie jednej 
z dużych sieci handlowych. Skargę rozpatrzono bez przeprowadzania czynności kontrolnych. Osobę 
skarżącą poinformowano o obowiązujących przepisach dotyczących wykonywania prac w niedziele  
i święta, wskazując, że sklepy tej sieci korzystają z wyłączenia spod przepisów o zakazie handlu, 
poprzez wprowadzenie w swoich sklepach działalności pocztowej, polegającej w szczególności na 
odbieraniu i wydawaniu przesyłek pocztowych. 
 
B. Małe placówki handlowe 
 

Realizując temat kontroli w małych placówkach handlowych przeprowadzono ogółem 338 
kontroli, w tym: 

 311 kontroli w niedziele, w 256 placówkach, w których zatrudnionych było 716 pracowników,  
w tym 637 kobiet,  

 27 kontroli w święta w 25 podmiotach, w których zatrudnionych było 72 pracowników, w tym 55 
kobiet, 

 nie przeprowadzano kontroli w niektóre inne dni.  
 
W skontrolowanych placówkach pracę świadczyło 206 osób na podstawie umów zlecenia,  

a także 15 samozatrudnionych.  
W toku czynności rozpoznawczych prowadzonych w niedziele i święta ustalono, że 202 placówki 

handlowe były zamknięte, respektując tym samym zakaz handlu w niedziele i święta.  
 
W toku kontroli rozpatrzono 9 skarg: 

 5 skarg dotyczyło naruszenia zakazu pracy w niedzielę,  
 3 skargi dotyczyły zakazu pracy w święto, 
 1 skarga dotyczyła zakazu pracy w Wigilię Bożego Narodzenia, po godzinie 14:00. 

 
Dokonując oceny przestrzegania przepisów w powyższym zakresie inspektorzy stwierdzili 

niezasadność skarg. W wyniku dokonanych ustaleń stwierdzono, że placówki handlowe, których 
dotyczyły skargi korzystały z wyłączenia spod zakazu handlu, wykazując przeważającą sprzedaż 
tytoniu lub prowadząc działalność polegającą na odbieraniu i wydawaniu przesyłek pocztowych. 

Kontrole wykazały, że zakaz handlu został złamany w 8 placówkach – wszystkie przypadki miały 
miejsce w niedziele. Nie stwierdzono przypadków naruszenia zakazu handlu w święto, Wigilię Bożego 
Narodzenia i w Wielką Sobotę po godzinie 14.00. 

Pracodawcy powierzali pracę wbrew zakazowi handlu pracownikom (5 osób) bądź 
zleceniobiorcom (2 osoby) oraz 1 osobie zatrudnionej nielegalnie (były pracownik).  

W placówkach handlowych, w których stwierdzono naruszenie zakazu, wykonywane były prace 
związane bezpośrednio ze sprzedażą. 

W wyniku kontroli do pracodawców skierowano 5 wystąpień, zawierających 5 wniosków.  
 

Stwierdzając naruszenie zakazu handlu inspektorzy nałożyli na pracodawców ogółem  
2 mandaty, na ogólną kwotę 2.000,00 zł. W roku 2021 nie kierowano wniosków do sądu o ukaranie. 
Wobec 6 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 

Prowadzone w 2021 r. kontrole generalnie nie wykazały przypadków nieprawidłowego 
stosowania wyłączeń spod zakazu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Podczas 
kontroli nie wykazano również prób obejścia przepisów o zakazie pracy w niedziele i święta poprzez 
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zmianę wpisu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i wskazanie - jako przeważającej 
działalności takiej, która z mocy ustawy została wyłączona z zakazu.  

Ogółem udzielono 873 porad, w tym 291 technicznych, 395 prawnych i 148 dotyczących 
legalności zatrudnienia.  

W toku prowadzonych kontroli, zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i klienci coraz rzadziej 
przekazywali krytyczne uwagi dotyczące ustawy. Najczęściej w toku kontroli prowadzonych w roku 
2021 „mali pracodawcy” wskazywali na nieefektywność funkcjonowania przepisów ustawy,  
w odniesieniu do dynamicznie powiększającej się liczby sklepów, które zawarły umowy z operatorami 
pocztowymi, firmami kurierskimi, itp., co umożliwiło im powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu 
wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta 
objęte zakazem handlu oraz w niektóre inne dni. W roku 2021 niemal wszystkie sklepy dużych sieci 
handlowych, w tym również duże markety budowlane, skorzystały z powyższej możliwości stając się 
„placówkami pocztowymi”. Dotychczasowe brzemiennie ustawy, z którego wynika, że wystarczy 
dopisać do rodzajów prowadzonej działalności działalność pocztową umożliwiło wielkim sieciom 
handlowym otworzyć swoje sklepy w niedziele i święta, bez konieczności wykazywania czy ta 
działalność – choć w niewielkim stopniu jest prowadzona.  

W związku z powyższym należy jak najbardziej pozytywnie ocenić zmianę w przepisach 
ustawy o zakazie handlu w niedzielę.  

Jednym z największych problemów, które stwierdzali inspektorzy pracy podczas 
prowadzonych kontroli w roku 2021 okazała się nadal możliwość skorzystania z okazjonalnej  
i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w niedziele objęte zakazem handlu, która w takim przypadku - 
zgodnie z powszechnymi interpretacjami - nie narusza przepisów ustawy. O ile najczęściej – choć nie 
zawsze – nie budzi wątpliwości fakt, że osoby te nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi  
u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia, to sama definicja „członka 
rodziny” wzbudziła wiele wątpliwości. W związku z powyższym wprowadzone zmiany w przepisach 
prawa powinny całkowicie zniwelować ten powtarzający się od 3 lat problem.  

Reasumując, należy stwierdzić, że po trzech latach obowiązywania ustawy i prowadzonych 
kontroli, znaczna część skontrolowanych pracodawców i przedsiębiorców po zakończonej kontroli 
dostosowała się w sposób prawidłowy do obowiązującego stanu prawnego, nie naruszając ponownie 
przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta o raz w niektóre inne dni. Potwierdzeniem 
tego faktu jest znikoma, w roku 2021 ilość kontroli, w trakcie których stwierdzono naruszenie przepisów 
ustawy o zakazie handlu – jedynie 8 na 338 kontroli, co stanowi 2,23 % w stosunku do kontroli 
wykonanych.  

 

8. Edukacja – przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
W 2021 r. inspektor pracy z OIP w Bydgoszczy przeprowadził 2 kontrole u 2 pracodawców,  

u których zatrudnionych było 146 pracowników, w tym 106 kobiet i 1 zleceniobiorca. Nie zatrudniano 
osób niepełnosprawnych. Skontrolowano 2 placówki publiczne - szkoły podstawowe. 

Inspektor pracy skierował do pracodawców 2 wystąpienia zawierające 9 wniosków, wykonano  
2 wystąpienia zawierające 7 wniosków. Po zakończonych kontrolach nie nałożono mandatów karnych. 
 
Informację o wynikach kontroli 

W zakresie nawiązywania stosunku pracy ustalono, że w jednej ze szkół zatrudniono na 
zastępstwo pomoc nauczyciela na czas usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika.  
W informacji dodatkowej z dnia 07.09.2020 r. podano okres wypowiedzenia na podstawie 
nieobowiązującego art. 331 K.p. - 3 dni, zamiast zgodnie z art. 36 K.p. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami, 
kontrole wykazały jedynie nieprawidłowości w treści świadectw pracy w zakresie wykorzystanego 
urlopu w danym roku. 
  W kontrolowanych placówkach nie zatrudniano nauczycieli na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W jednej szkole zatrudniono na podstawie umowy zlecenia fizjoterapeutę do 
prowadzenia zajęć rehabilitacji ruchowej z uczniami.  

Wzorem lat ubiegłych najwięcej nieprawidłowości dotyczyło przestrzegania przepisów 
dotyczących wynagradzania nauczycieli. 

Nadal wiele trudności sprawia przepis art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela. Wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za doraźne zastępstwa są wypłacane z opóźnieniem – kontrole 
wykazały nieprawidłowości w tym zakresie w obu skontrolowanych placówkach. 
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W jednej ze szkół stwierdzono, że Miejsko-Gminny Zespół Edukacji poinformował dyrektora 
Szkoły o terminach wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku szkolnym 2021/2022: 
za okres od 01.09. do 19.09.2021 r. (3 tygodnie) - wypłata 28.09.2021 r., za okres od 20.09. do 
17.10.2021 r. (4 tygodnie) - wypłata 27.10.2021 r. Podobne nieprawidłowości stwierdzono podczas 
kontroli w drugiej z kontrolowanych placówek. 

W odpowiedziach na wystąpienia pracodawcy poinformowali, że nie jest możliwe wypłacanie 
świadczeń za godziny ponadwymiarowe (i doraźne zastępstwa) przepracowane w ostatnich dniach 
miesiąca na koniec tego miesiąca. 

Powyższe wynika m.in. z tego, że Zespoły Obsługi placówek oświatowych w danym mieście 
lub gminie nie są w stanie obliczyć wynagrodzeń z kilku lub kilkudziesięciu placówek oświatowych tak, 
aby były wypłacone na koniec danego miesiąca. 

W czasie kontroli sprawdzono poprawność naliczania nagród jubileuszowych i odpraw 
emerytalnych – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. 

Pracodawcy przestrzegają przepisy w zakresie udzielania nauczycielom urlopów 
wypoczynkowych oraz urlopów dla poratowania zdrowia. Również kadra kierownicza w szkołach 
wykorzystuje urlopy zgodnie z przepisami KN. Prawidłowo udzielane są tzw. urlopy uzupełniające.  

W jednej placówce stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Ustalono, że w roku 2019 na 30 emerytów 29 
podało wysokość pobieranych świadczeń a w roku 2021 na 32 emerytów wysokość pobieranych 
świadczeń podało 28 osób.  

Przyczyny naruszeń prawa wynikają z niewiedzy, natomiast nieprzestrzeganie art. 39 ust. 4 KN 
wynika z faktu powierzenia rozliczeń centrom obsługi placówek oświatowych, które rozliczają kilka, 
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt placówek.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczą wypłacania po terminie należnego 
nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa – powyższe 
stwierdzono w 2 placówkach. 
 
Wnioski 

Kontrole w placówkach oświatowych powinny być kontynuowane z uwagi na stwierdzone 
nieprawidłowości w zakresie niewypłacania w terminie świadczeń ze stosunku pracy. 

Organizacje związkowe reprezentujące nauczycieli nadal oczekują uregulowania spraw 
związanych z czasem pracy tej grupy zawodowej (strajki, pandemia, wycieczki szkolne).  

W trakcie kontroli inspektor pracy udzielił 5 porad prawnych. 
 

9. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych 
planów kapitałowych 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 19 kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych w 18 podmiotach. Kontrole prowadzone były zgodnie  
z harmonogramem Państwowej Inspekcji Pracy lub zostały zainicjowane skargą. Zakłady należały do 
branży: przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw, pozostałej działalności usługowej, 
budownictwa, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania i usług gastronomicznych, 
działalności profesjonalnej, usług administrowania, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 
nieokreślonej działalności. Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach branży przetwórstwa 
przemysłowego. Skontrolowano 6 zakładów o zatrudnieniu co najmniej 250 osób według stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 r. objętych stosowaniem ustawy od 1 lipca 2019 r., 6 zakładów o zatrudnieniu 
co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. objętych stosowaniem ustawy od  
1 stycznia 2020 r., 4 zakłady o zatrudnieniu co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 
2019 r. objętych stosowaniem ustawy od 1 lipca 2020 r. oraz 3 zakłady pozostałych podmiotów 
zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia) objętych 
stosowaniem ustawy od 1 stycznia 2021 r. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli planowanych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dotyczącym 
zawierania umów o zarządzanie oraz umów o prowadzenie PPK w jednym z podmiotów. Nie zawarto 
umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK wobec 16 zatrudnionych. Inspektor pracy 
zastosował postępowanie wykroczeniowe dotyczące ścigania wykroczeń o których mowa w art. 106  
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i 107 ustawy o PPK. Skierował wniosek o ukaranie do sądu. W innym podmiocie naruszenia dotyczyły 
dokonywania wpłat do PPK. Ustalono, że wpłaty do PPK dokonane zostały po terminie. Inspektor 
pracy wobec osób winnych naruszenia przepisów zastosował postępowanie wykroczeniowe i nałożył 
mandat. 
 
W przypadku kontroli skargowych stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 
 niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, 
 niedopełnienia obowiązku dokonywania wpłat do PPK. 

 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec osób winnych naruszenia przepisów 

zostało wszczęte postępowanie wykroczeniowe i nałożony mandat. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyną naruszeń prawa w zakresie niedopełnienia obowiązku dokonywania wpłat do PPK 
był ,,błąd  ludzki’’, księgowa zapomniała dokonać wpłaty, w innym podmiocie trudna sytuacja 
ekonomiczna spowodowana epidemią. Brak wiedzy o obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK  
i umowy o prowadzenie PPK był przyczyną naruszeń prawa w jednym z zakładów.  
 
Podsumowanie i wnioski  

Podsumowując w skontrolowanych 19 podmiotach liczba osób zatrudnionych, których dotyczył 
obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK wyniosła 1 177. W wieku od 55 do 70 lat do PPK 
przystąpiło 32 zatrudnionych oraz 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. Umowy o prowadzenie PPK 
zawarto w terminie wobec 1 150 zatrudnionych, nie zawarto wobec 27 zatrudnionych. 9 uczestników 
PPK zwiększyło swoją wpłatę podstawową o wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. 
Wysokość wpłat obliczona do dokonania przez podmiot zatrudniający wyniosła 354 692 zł, w tym 
wysokość wpłat dokonanych w terminie to 236 597 zł. Po terminie dokonano wpłat w kwocie 118 095 zł 
wobec 107 zatrudnionych. 

Efektem 2 kontroli oceny przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych było dokonanie przez podmiot zatrudniający wpłat do PPK  
o łącznej kwocie 40 085 zł. 

Kontrole potwierdzają dostateczną świadomość podmiotów, co do zasad wyboru i realizacji 
obowiązku zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Konieczne jest prowadzenie dalszych 
działań kontrolnych w celu oceny prawidłowości realizowania obowiązków nałożonych ustawą o PPK, 
ponieważ dotyczy już wszystkich podmiotów. 

 

10. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w usługach 
 

Informacje ogólne 
W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 9 podmiotach zatrudniających łącznie 26 pracowników, w tym 20 kobiet. W grupie 
badanych zakładów 6 z nich nigdy nie było kontrolowanych. 

 
Wszyscy kontrolowani pracodawcy działają w sektorze prywatnym. Są to zakłady małe, 

zatrudniające do 9 pracowników. 
Kontrole przeprowadzono w 8 zakładach pozostałej działalności usługowej (zakłady fryzjerskie  

i kosmetyczne) oraz w 1 zakładzie należącym do branży rolnictwa i leśnictwa (zakład zwalczania 
szkodników). Żadna kontrola nie była związana ze skargą pracowniczą dotyczącą czasu pracy lub 
wynagrodzenia za pracę. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa 
pracy, w wyniku których skierowano do pracodawców 7 wystąpień zawierających 15 wniosków,  
z których 12 zostało wykonanych. Pozostałe wnioski miały charakter profilaktyczny.  

Naruszenia przepisów wystąpiły w 7 kontrolowanych podmiotach. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieustalenia w obwieszczeniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów 
rozliczeniowych 

 nieprowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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 niezapewnienia dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym 

 dwukrotnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie pracowniczej 
 nietworzenia rozkładów czasu pracy dla pracowników 
 niewypłacenia pracownikom świadczącym pracę ponad obowiązujący ich wymiar czasu pracy 

wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli 2 pracodawców wypłaciło pracownikom wynagrodzenie 

za pracę z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych – dotyczyło to osób zatrudnionych  
w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na polecenie inspektora pracy wypłacono 5 pracownikom należne 
świadczenie w kwocie 31 157,56 zł. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że stwierdzone nieprawidłowości są przede wszystkim 
wynikiem nieznajomości przepisów, a także ich niezrozumienia. Największą trudność sprawia 
pracodawcom definicja doby pracowniczej. Dla małych przedsiębiorców nieposiadających wiedzy  
z zakresu prawa pracy przepisy są zbyt skomplikowane i niezrozumiałe, co powoduje nieumiejętność 
ich stosowania. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Z uwagi na sytuację związaną z trwającym w 2021 r. stanem epidemii oraz obowiązującymi 
obostrzeniami w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-Cov-2, kontrolowane podmioty 
gospodarcze z branży beauty, czyli zakłady fryzjerskie i kosmetyczne działały w reżimie sanitarnym, co 
przełożyło się na liczbę klientów, gdyż część z nich znacznie rzadziej korzystała z usług, a część  
w ogóle zrezygnowała. Częste były również przypadki odwoływania wizyt z uwagi na kwarantannę lub 
izolację. Jak wynika z informacji udzielonych przez przedsiębiorców, byli oni zmuszeni do ograniczania 
liczby pracowników oraz wymiaru czasu pracy z uwagi na brak pracy, co z kolei przełożyło się na 
niepewność w organizacji pracy dla pracowników. 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono przypadku niewypłacenia 
wynagrodzenia za pracę. 

 

11. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy  
w budownictwie 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono ogółem 16 kontroli u 16 pracodawców. Skontrolowano 10 pracodawców 
zatrudniających do 9 pracowników, 4 pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników  
i 2 pracodawców zatrudniających powyżej 49 pracowników.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy w budownictwie, w wyniku czego inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 10 
wystąpień zawierających ogółem 14 wniosków, 5 poleceń ustnych, 1 nakaz zapłaty a także nałożyli 
dwa mandaty w łącznej wysokości 2 200,- zł.  
 
W przypadku 11 pracodawców kontrole ujawniły nieprawidłowości. Dotyczyły one: 

 prowadzenia ewidencji czasu pracy  
 określenia systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych czasu 

pracy 
 rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej. 
 

Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na wadliwym ewidencjonowaniu czasu pracy, tj. 
braku rejestrowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, w niektórych przypadkach braku w ogóle 
ewidencji czasu pracy prowadzonego w formie dokumentu odrębnego dla każdego pracownika. 
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Przyczyny naruszeń prawa 
Jedną z istotnych przyczyn stwierdzonych uchybień był brak dochowania przez pracodawców 

należytej staranności w przestrzeganiu prawa. Wymóg dochowania warunków formalnoprawnych  
w należytym prowadzeniu ewidencji czasu pracy może być przez niektórych pracodawców 
postrzegany jako mało istotny, ale i wygodny. Brak dowodów dotyczących czasu pracy utrudnia 
bowiem ocenę całości problematyki, w tym ewentualne roszczenia pracownicze. 
 
Podsumowanie i wnioski  
 Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na konieczność dalszego nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów o czasie pracy w budownictwie. Charakter, rodzaj i specyfika tej branży 
(m.in. prace w różnych miejscach, obciążenia związane z realizacją kontraktów) z jednej strony oraz 
brak należytego dokumentowania czasu pracy rodzi poważne obawy, czy podstawowe gwarancje 
pracownicze związane z przepisami o czasie pracy są przestrzegane. Brak dowodów dotyczących 
czasu pracy utrudnia bowiem ocenę całości problematyki, w tym ewentualne roszczenia pracownicze. 

 

12. Kontrole sprawdzające poprawność wypełniania przez 
pracodawców informacji ZUS IWA 

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, inspektorzy pracy sprawdzają w czasie kontroli 
prawidłowość danych w drukach ZUS IWA, służących do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych indywidualnej składki wypadkowej dla podmiotów, które zgłosiły do ubezpieczenia 
co najmniej 10 ubezpieczonych. W 2021 r. prawidłowość tych danych sprawdzono u 297 pracodawców 
zatrudniających łącznie 25 952 osób. 
Inspektorzy pracy stwierdzili ogółem 24 przypadki podania do ZUS nieprawidłowych danych  
w drukach ZUS IWA. W 20 przypadkach pracodawcy – płatnicy składek – w czasie trwania czynności 
kontrolnych inspektora pracy skorygowali nieprawidłowe dane oraz wysłali nową informację do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Przeprowadzając kontrole w tym zakresie inspektorzy pracy ujawnili  
3 przypadki nie sporządzenia i nie przekazania przez pracodawcę – płatnika składek do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, druku ZUS IWA  

Najwięcej nieprawidłowości - 14 dotyczyło liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia,  
5 dotyczyło liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz 2 rodzaju działalności 
według PKD. 

 
 
 

 
  

5

14

2

poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem zatrudnionych w warunkach zagrożenia

rodzaju działalności według PKD



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

108 | S t r o n a  
 

 
Najczęstsze nieprawidłowości zgłaszane do ZUS  

Odsetek pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w drukach ZUS IWA jest niski 
– wynosi 8,1%. Należy jednak zwrócić uwagę że mechanizm zróżnicowanej składki wypadkowej 
obejmuje jedynie pracodawców zatrudniających 10 i więcej osób. Oznacza to, że bardzo duża grupa 
zakładów, w których występują zagrożenia zawodowe, pozostaje poza systemem ustalania 
indywidualnej składki wypadkowej, a zatem wysokość płaconej składki nie jest zależna od poziomu 
warunków pacy w tych zakładach. 

Należy jednocześnie podkreślić, że udostępnianie przez ZUS, danych zawartych w informacji 
ZUS IWA, zwłaszcza liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz liczby pracowników 
zatrudnionych w warunkach zagrożenia pozwala inspektorom pracy na dobór podmiotów do kontroli. 

 

13. Przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych 
przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej 
ochrony pracy, w tym dotyczących m.in. czasu pracy 
oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy 
 

Informacje ogólne 
W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

inspektorzy pracy przeprowadzili 1011 kontroli w 996 podmiotach zatrudniających łącznie 42 203 
pracowników. W tej grupie 345 pracodawców zawarło porozumienia z przedstawicielami pracowników 
bądź zakładowymi organizacjami związkowymi i/lub korzystało z pomocy publicznej rekompensującej 
negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzili sporadyczne przypadki naruszania przepisów 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było nieprzekazanie w terminie 5 dni od zawarcia 
porozumienia jego kopii do właściwego okręgowego inspektora pracy lub zawierania porozumień 
obowiązujących z mocą wsteczną. Do pracodawców skierowano inspektorzy pracy skierowali do  
6 pracodawców wystąpienia zawierające 8 wniosków, z których według informacji od podmiotów 
kontrolowanych zrealizowano 4 wnioski. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieprzekazania w terminie 5 dni od zawarcia porozumienia jego kopii do właściwego 
okręgowego inspektora pracy lub zawierania porozumień obowiązujących z mocą wsteczną  

 udzielania pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego bez ich wniosków niezgodnie  
z przepisami 

 wypłaty wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem 
obniżonego wymiaru czasu pracy: 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Na podstawie analizowanej dokumentacji z kontroli związanych z realizacją tematu należy 
stwierdzić, że ujawnione nieprawidłowości nie miały na celu świadomego naruszenia przepisów 
wynikających z „Tarcz Antykryzysowych”. Były one wynikiem szybkich i niespodziewanych zmian 
przepisów wprowadzanych również w chaotyczny sposób, nie zawsze zgodny z zasadami legislacji. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Skala naruszeń przepisów prawa nie była znaczna i w ocenie inspektorów ujawnione 
nieprawidłowości nie były wynikiem celowego działania należy zauważyć, że obowiązujące obecnie 
przepisy związane z ogłoszonym stanem epidemii i mające na celu m.in. złagodzenie negatywnych 
skutków wprowadzanych obostrzeń i ograniczeń w prowadzeniu działalności w szeregu branżach,  
w istotny sposób zmieniają również przepisy prawa pracy, co powoduje również niewłaściwe ich 
stosowanie i błędną interpretację, często skutkującą niekorzystnymi dla pracowników konsekwencjami, 
przede wszystkim finansowymi. Należy podkreślić, że ustawa z dn. 2 marca 2020 r., która weszła  
w życie w dn. 08.03.2020 r. w bardzo istotny sposób zmieniła znaczną część przepisów również  
z zakresu prawa pracy. Pracodawcy zostali zaskoczeni wprowadzeniem obostrzeń mających bardzo 
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duży wpływ na ich funkcjonowanie, aż od zaprzestania prowadzenia działalności włącznie. Przepisy 
ustawy były wprowadzane ad hoc w miarę postępującej epidemii i ograniczeń w gospodarce, co miało 
wpływ na trudności w ich stosowaniu przez przedsiębiorców. 
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1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich 

 
Informacje ogólne 

 2021 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 974 
kontroli w 934 podmiotach, które zakresem obejmowały legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich. Kontrolami objęto 5 774 osób. 

 
Struktura pracujących kształtowała się następująco: 

 zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 24 606 osób,  
 zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych – 4 628 osób, 
 podmioty w ramach samozatrudnienia – 1 082 osób.  

 
Kontrole objęte tym zadaniem, dotyczyły podobnie jak w latach ubiegłych w 99% sektora 

prywatnego, a prowadzone były w 67% u małych pracodawców (zatrudnienie do 9 osób), w 24% 
(zatrudnienie 10-49), 7% (zatrudnienie 50-249) i w 2% u dużych pracodawców. Dobór zakładów do 
kontroli wyznaczały w dużej mierze wpływające do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargi oraz wnioski 
od organów współdziałania – głównie z Powiatowych Urzędów Pracy z terenu woj. kujawsko – 
pomorskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu oraz Krajowej Administracji 
Skarbowej.  

Wśród branż gospodarki wg klasyfikacji PKD dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych: 
handel i naprawy (28% wszystkich kontroli), budownictwo (17%), przetwórstwo przemysłowe (16%). 

Nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono w 34% przeprowadzonych 
kontroli ( w roku 2020 - 37%). 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło takich 
sektorów jak: budownictwo, handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe. 

W efekcie prowadzonych kontroli w 2021 r. w obszarze legalności zatrudnienia i wykonywania 
innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy: 

 Skierowali do kontrolowanych podmiotów 227 wystąpień zawierających 286 wniosków oraz 
wydali 43 polecenia regulujące stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości. 

 W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów nałożono 36 mandatów na 
łączną kwotę 42.000 zł oraz zastosowano 40 środków oddziaływania wychowawczego.  
W jednym przypadku skierowano wniosek do sądu o ukaranie. 

 Wobec osób bezrobotnych, które naruszyły przepisy w zakresie zawiadomienia Powiatowego 
Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie stosowano postępowania 
mandatowego. Poprzestano na środkach oddziaływania wychowawczego.  

 W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 921 porad prawnych dotyczących legalności 
zatrudnienia.  
 
W latach 2019 - 2020 struktura branż w tym zakresie kształtowała się na porównywalnym 

poziomie.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości  
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2021 r. inspektorzy pracy w swoich działaniach 

koncentrowali się na ujawnianiu przypadków powierzania osobom fizycznym pracy bez zawarcia 
umowy o pracę w formie pisemnej lub bez potwierdzenia warunków umowy o pracę na piśmie  
w wymaganym terminie oraz niedopełniania obowiązku dokonania zgłoszenia osób pracujących do 
ubezpieczenia społecznego, jak również informowania urzędów pracy po podjęciu zatrudnienia przez 
osoby bezrobotne.  
 
Inspektorzy pracy zbadali zatrudnienie i wykonywanie pracy 5 774 osób (w 2020 r. 4 110 osób) 
ujawniając 581 przypadków nielegalnego powierzania pracy (w 2020 r. 335 osób), w tym:  

 brak potwierdzenia umowy o pracę na piśmie, przed dniem rozpoczęcia pracy, stwierdzono  
w 85 przypadkach, (w 2020 r. 64 osoby).  

 zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z naruszeniem prawa (brak zgłoszenia  
lub nieterminowe zgłoszenie) - dotyczyło 520 osób (w 2020 r. 300 osób),  

 brak zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej – dotyczyło 18 osób ( w 2020 r. 5 osób). 
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W 2021 r. w 122 podmiotach ujawniono nieprawidłowości dotyczące opłacania składek na 
Fundusz Pracy.  
 
Przykłady rażących naruszeń przepisów: 

Inspektor pracy przeprowadził kontrolę na przebudowie dworca kolejowego. Jeden  
z pracowników budowlanych przez około dwa tygodnie pracował bez jakiejkolwiek umowy na piśmie. 
W trakcie kontroli pracodawca potwierdził, że ww. był zatrudniany „na czarno”. Po interwencji 
inspektora pracy pracownikowi potwierdzono umowę o pracę na piśmie i zgłoszono do obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego. Ponadto stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących nieopłacenia 
składek na Fundusz Pracy. Za popełnione wykroczenia pracodawca został ukarany mandatem karnym 
w kwocie 1 700 zł.  

Kontrola wszczęta w firmie budującej baseny ujawniła, ze jedna z osób pracujących była 
zatrudniona nielegalnie przez 9 miesięcy na stanowisku montera. W trakcie kontroli na polecenie 
inspektora pracy pracodawca potwierdził na piśmie warunki umowy oraz zgłosił pracownika do 
ubezpieczenia społecznego. Ponadto uregulował szereg nieprawidłowości z zakresu prawa pracy  
i bhp. Wobec osoby odpowiedzialnej za zaistniały stan i działającej w imieniu pracodawcy kontrolujący 
zastosowali postępowanie wykroczeniowe. 

W firmie trudniącej się montowaniem fotowoltaiki, kontrola wykazała, że przedsiębiorca nie 
wywiązał się z opłacenia składek na Fundusz Pracy w kwocie 5 730,51 zł. W związku z powyższym 
inspektor pracy zastosował wobec osoby winnej mandat karny. W wyniku działania inspektora pracy 
zaległa składka na Fundusz Pracy została uregulowana.  

W podmiocie świadczącym usługi leczniczo ambulatoryjne inspektor pracy ujawnił m.in. 
zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy za 8 miesięcy, w łącznej kwocie 9 545,14 zł. 
Inspektor pracy zobowiązał pracodawcę do opłacenia zaległych składek. Za naruszenie przepisów 
pracodawca został ukarany mandatem karnym w kwocie 2 000 zł.  

W lipcu 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili jednocześnie kontrole w siedmiu podmiotach 
branży gastronomicznej w podbydgoskim kurorcie wypoczynkowym. Ustalili, iż większość 
kontrolowanych podmiotów powierzała prace zarobkowe studentom – praca sezonowa na okres 
wakacyjny. W jednym przepadku stwierdzono nielegalne zatrudnienie w podmiocie prowadzącym 
ośrodek wczasowy i sklep ogólnospożywczy. Na polecenie inspektora pracy praca została 
zalegalizowana. Wobec pracodawcy zastosowano postępowanie wykroczeniowe.  

W wyniku kontroli wszczętej w związku ze skargą na byłego pracodawcę prowadzącego 
działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, inspektor pracy ustalił, że przez prawie miesiąc 
pracodawca nielegalnie powierzał pracę doradcy ds. nieruchomości. Inspektor pracy wydał środki 
prawne obligujące pracodawcę do zalegalizowania pracy, poprzez potwierdzenie warunków umowy  
o pracę na piśmie oraz zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Wobec pracodawcy zastosowano 
postępowanie wykroczeniowe. 

W 2021 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy inspektorzy pracy przeprowadzili 
21 kontroli w porze nocnej (piekarnie, stacje benzynowe, restauracje, firmy kurierskie, usługi 
hotelarskie), 41 kontroli o zmasowanym charakterze w małych miejscowościach. Prowadzone 
czynności polegały na jednoczesnym rozpoczęciu kontroli, przez grupę inspektorów pracy, w kilku 
podmiotach. Celem prowadzonych działań było ograniczenie zatrudnienia w „szarej strefie”. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 
Głównymi przyczynami nieprawidłowości były podobnie jak w latach ubiegłych: 

 Zapisy ustawowe umożliwiające dopuszczanie do pracy na podstawie ustnych umów 
cywilnoprawnych. 

 Utrzymywanie zjawiska pracy nierejestrowanej stwarza warunki nieuczciwej konkurencji dla 
legalnie funkcjonujących firm. W rezultacie, uczciwie działające podmioty gospodarcze, chcąc 
obniżyć koszty działalności i sprostać konkurencji są niejako zmuszane do zatrudniania 
pracowników w sposób nierejestrowany. 

 Zdaniem pracodawców i przedsiębiorców – utrzymywanie zbyt wysokich kosztów związanych z 
zatrudnieniem pracownika (koszt wstępnych badań lekarskich, składki na ubezpieczenie 
społeczne, koszty związane z wyposażeniem w odzież roboczą obuwie). 

 Porzucanie pracy przez pracobiorców, zwłaszcza o niskich kwalifikacjach lub ich braku, co 
powodowało, że przedsiębiorcy zatrudniali „na próbę”, chcąc „sprawdzić pracownika”, a ich 
zdaniem, kodeksowe umowy na okres próbny nie spełniają swojej roli, gdyż wyżej wymienione 
koszty trzeba i tak ponieść. 

 Zdaniem osób nielegalnie wykonujących pracę, praca „na czarno” jest bardziej opłacalna, nie 
wiąże się z obowiązkiem opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na 
podatek dochodowy, co daje asumpt do ukrycia faktycznych dochodów, np. przed sądem 
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rodzinnym w sprawach alimentacyjnych. 
 Pracownicy decydujący się podjąć pracę niezarejestrowaną patrzą na nią poprzez pryzmat 

dnia dzisiejszego (zaspokojenie obecnych potrzeb) nie myśląc o przyszłych świadczeniach 
rentowych i emerytalnych oraz zasiłkach lekarskich.  

 Praca nierejestrowana przynosi korzyści także przedsiębiorcom. Niższe koszty pracy, to 
podstawowy czynnik, mający wpływ na ostateczną decyzję o zatrudnieniu pracownika. Ze 
względu na bariery administracyjne, zatrudnienie „na czarno” to sposób na szybkie wykonanie 
pracy przez pozyskanego na krótki okres pracownika. Taka forma zatrudnienia zmniejsza 
także ryzyko ekonomiczne, jakie wiąże się z zatrudnieniem rejestrowanym (np. finansowanie 
absencji chorobowej, urlopu wypoczynkowego). 

 W środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych w dalszym ciągu funkcjonuje społeczne 
przyzwolenie na pracę nielegalną i tzw. pomoc sąsiedzką. 

 Podejmowanie pracy „na czarno” często jest koniecznością ze względu na to, iż uzyskiwane  
z niej dochody są jedynym bądź uzupełniającym źródłem dochodów. Oferowanie takiej pracy 
stanowi możliwość doraźnego, elastycznego i bez żadnych formalności wykorzystywania siły 
roboczej, zwłaszcza w okresie nasilenia prac sezonowych (rolnictwo, sadownictwo, turystyka, 
mała gastronomia), a także możliwość obniżenia kosztów pracy. 

 Niezaewidencjonowane dochody, wpływały również na wysokość przyznawanych zasiłków, 
z MOPS, GOPS, innych świadczeń pomocowych dla rodziny. 

 Chęć podjęcia pracy nieewidencjonowanej – bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
oraz niepłacenie podatków w związku z obciążeniami komorniczymi, zwłaszcza 
alimentacyjnymi.  

 
Podsumowanie i wnioski 

Analizując przeprowadzone kontrole w 2021 r. nasuwa się wniosek, że próby negatywne 
zjawisko dotyczące pracy „na czarno” nie zmienia się od lat. Kontrole z tego zakresu są bardzo 
wymagające, ponieważ często zarówno pracodawcy, jak i osoby świadczące pracę są wprost 
zainteresowane pracą nielegalną.  

Z treści wniesionych do OIP skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli wynika, że 
pracobiorcy zgłaszali nieprawidłowości dotyczące braku potwierdzenia warunków umowy na piśmie, 
dopiero wówczas, gdy pracodawca zakończył współpracę ze skarżącym lub nie wywiązywał się  
z wypłaty należnego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Materiał dowodowy  
w takich sprawach nie pozwalał na jednoznaczne potwierdzenie, czy faktycznie praca była 
wykonywana, na podstawie jakiej umowy i w jakiej wysokości należało wypłacić wynagrodzenie. 
Przedsiębiorcy w trakcie czynności wyjaśniających kwestionowali, że kiedykolwiek zatrudniali daną 
osobę lub co najwyżej przyznawali, że strony łączyła ustna umowa zlecenie. Z uwagi na spór między 
stronami, inspektorom pozostawało pouczyć skarżących o możliwości złożenia pozwu do sądu pracy  
o ustalenie istnienia stosunku pracy lub do sądu cywilnego w zakresie wypłaty wynagrodzenia 
wynikającego z umowy prawa cywilnego.  

Inspektorzy zauważają niepokojące zjawisko, jakim jest zawieranie umów na część etatu,  
a w rzeczywistości pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Od wynagrodzenia, 
wynikającego z takiej umowy pracodawca opłaca zaniżone kwoty na ubezpieczenie społeczne  
i podatek dochodowy, co uszczupla Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz wpływy na rzecz skarbu 
państwa.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy prowadzony jest stały monitoring legalności 
zatrudnienia. Podjęte działania zwiększają jego efektywność zgodnie z zaleceniami Rady Ochrony 
Pracy przy Sejmie RP. 
 

2. Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców 

 
Informacje ogólne 

Inspektorzy pracy na terenie podległym Okręgowemu Inspektoratowi Pracy w Bydgoszczy  
w 2021 r. w zakresie legalności zatrudnienia i powierzania innej pracy cudzoziemcom przeprowadzili 
289 kontroli w 278 podmiotach, w których w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów 
cywilnoprawnych wykonywało pracę łącznie 6 092 osób różnej narodowości. Szczegółowa analiza 
kontrolna mająca na celu kompleksowe zbadanie problematyki powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem kwestii legalności pobytu 
oraz naruszania praw pracowniczych obcokrajowców, w tym warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
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została wdrożona przez kontrolujących w stosunku do 1 474 cudzoziemców nieposiadających 
obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii.  

Biorąc pod uwagę narodowość cudzoziemców, którzy migrowali w celach zarobkowych na 
teren województwa kujawsko – pomorskiego i którzy zostali objęci weryfikacją pod względem 
przestrzegania przepisów prawa z zakresu legalności powierzania wykonywania pracy, największą 
grupę stanowili niezmiennie obywatele Ukrainy. W 2021 r. inspektorzy pracy skontrolowali 1 210 
obywateli tego kraju. Kolejną grupę stanowili obywatele pozostałych krajów zza wschodniej granicy 
Polski – Białorusi (53), Gruzji (46) i Rosji (12). 

Zasadniczo podmioty, w których kontrolujący dokonali weryfikacji legalności zatrudnienia 
cudzoziemców , należały do sektora prywatnego gospodarki narodowej. Wynika to zapewne z faktu, że 
to właśnie tam najdotkliwiej odczuwalne są braki kadrowe. 

Największy napływ siły roboczej z tzw. krajów trzecich w 2021 r. odnotowano w takich 
segmentach gospodarki, jak budownictwo – roboty związane ze wznoszeniem budynków i usługi 
remontowo - wykończeniowe, działalność związana z zatrudnieniem – w tym agencje pracy, usługi 
gastronomiczne oraz produkcja wyrobów metalowych.  

 W 2021 r. odnotowano wzrostowy trend w odniesieniu do realizacji zadania z zakresu 
legalności zatrudniania cudzoziemców podczas czynności prowadzonych przez inspektorów pracy 
biorąc pod uwagę liczebność zatrudnienia kontrolowanych zakładów. Niezmiennie najczęściej analiza 
zagadnienia prowadzona była w zakładach zatrudniających do 9 pracowników - przeprowadzono tutaj 
138 kontroli.  

Dla porównania w roku poprzednim było ich 95. Niemalże dwukrotnie wzrosła liczba kontroli w 
zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników – 84 kontrole (44 w 2020r.). Natomiast liczba 
kontroli w pozostałych zakładach zatrudniających: od 50 do 249 osób – 45 kontroli (33 w 2020r.) oraz 
250 i więcej – 22 kontrole (19 kontrole w 2020r.) utrzymała się na podobnym poziomie. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
Podczas kontroli w 2021 r. inspektorzy pracy ujawnili 230 przypadków nielegalnego wykonywania 
pracy, w tym: 

 4 przypadki nielegalnego pobytu na terytorium RP, 
 67 przypadków braku zezwolenia na pracę,  
 2 przypadki pobytu nieuprawniającego do podjęcia przez cudzoziemca legalnej pracy na 

terytorium RP, 
 136 przypadków powierzania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach,  
 25 przypadków dopuszczenia do świadczenia pracy bez zawarcia z cudzoziemcami umów  

w wymaganej formie (tj. tłumaczonej na język zrozumiały dla cudzoziemca lub w formie 
pisemnej). 

 
Analizując powyższe stwierdzone nieprawidłowości, wskazać przede wszystkim należy na 

wzrost liczby przypadków niewypełniania przez podmioty powierzające pracę cudzoziemcom 
obowiązku zapewniania pracy na warunkach tożsamych ze wskazanymi w odpowiednim dokumencie 
legalizującym pracę. Inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości polegające na nielegalnym 
powierzaniu pracy, przez powierzanie pracy na innym stanowisku, niż wskazane w zezwoleniu na 
pracę lub oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w innym wymiarze czasu pracy lub innej 
ilości godzin (mniejszej lub większej) w tygodniu lub miesiącu oraz wypłacanie niższego 
wynagrodzenia za pracę. Przypadki zawierania innej, tj. gorszej umowy stanowiącej podstawę 
wykonywania pracy były sporadyczne. 

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2021 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 
obejmowały podmioty, które prowadziły działalność w branżach charakteryzujących się dużym 
natężeniem powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i wynikały z realizacji harmonogramu 
Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wspomniano we wcześniejszej części opracowania sektorem 
charakteryzującym się szczególną intensywnością powierzania pracy cudzoziemcom w województwie 
kujawsko – pomorskim pozostaje niezmiennie budownictwo. Wyniki przeprowadzanych na terenie 
budów kontroli obejmujących tematykę legalności zatrudniana cudzoziemców wskazują na 
nieprawidłowości polegające przede wszystkim na powierzaniu pracy obcokrajowcom przebywającym 
nielegalnie na terytorium Polski (tj. bez wizy lub innego ważnego dokumentu pobytowego) –należy 
jednak wskazać, że obecna sytuacja epidemiczna i możliwość korzystania z rozwiązań wynikających  
z art. 15z tzw. ustawy specjalnej ogranicza to negatywne zjawisko. Kolejną negatywną praktyką  
z odniesieniu do legalności zatrudnienia cudzoziemców w sektorze budowlanym jest powierzanie pracy 
cudzoziemcowi bez wymaganego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o wykonywaniu pracy. 

Kontrole były także wynikiem skarg składanych przez samych cudzoziemców oraz wniosków 
lub powiadomień o nieprawidłowościach w zakresie legalności zatrudniania obcokrajowców 
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wpływających od innych organów kontroli i nadzoru – Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Urzędów Wojewódzkich.  

Najczęstsze negatywne zjawiska sygnalizowane w treści skarg dotyczyły niezmiennie kwestii 
wypłaty wynagrodzeń.  

Stwierdzone w 2021 r. naruszenia skutkowały wydaniem przez inspektorów pracy 159 
wniosków w 82 wystąpieniach oraz 6 poleceń ustnych. Kontrolujący w stosunku do winnych 
popełnienia wykroczeń z zakresu legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców w 29 przypadkach nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych na łączna 
kwotę 35 000 zł. Jest to kwota wyższa niż w roku ubiegłym przy podobnej liczbie wykroczeń ukaranych 
w latach ubiegłych (2020 r. 21 450 zł. – 25 mandatów, 2019 r. 23 100 zł. – 49 mandatów).  
W 3 przypadkach skierowane zostały wnioski o ukaranie do sądu, natomiast w pozostałych 12 
sytuacjach identyfikacji wykroczeń inspektorzy pracy zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny pojawiających się negatywnych praktyk w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
obecnie mają swoje źródło w dążeniu do płynnego funkcjonowania działalności gospodarczej, 
terminowego realizowania zamówień, czy usług przy jednoczesnym stałym niedoborze kadrowym. 
Dodatkowo migranci zarobkowi nie w każdym przypadku są wykwalifikowanymi pracownikami  
w poszukiwanych zawodach. Nierzadko mają miejsce sytuacje, gdzie pracują poniżej swoich 
umiejętności lub wcale ich nie posiadają, konieczne jest ich przekwalifikowanie, więc zatrudnienie jest 
na tzw. na próbę – sprawdzenie, czy nadają się do pracy, bez legalizacji. Powodem 
niesformalizowanego zatrudnienia cudzoziemców są także inne przyczyny o charakterze 
ekonomicznym – tutaj należy się ich doszukiwać przede wszystkim w chęci uzyskania w łatwy sposób 
dodatniego wyniku w przychodach. W odniesieniu do samych cudzoziemców wskazać należy, że 
nieprawidłowości mają swoje źródło przede wszystkim w przyczynie ekonomicznej. Cudzoziemcy 
godzą się na pracę bez wymaganych dokumentów, ponieważ chcą jak najszybciej otrzymać 
wynagrodzenie. 
 

3. Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych 

 
Agencje zatrudnienia – egzekwowanie przestrzegania przepisów o warunkach prowadzenia agencji 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 20 kontroli w 20 podmiotach, gdzie łączna 
liczba pracujących ogółem wyniosła 2 131. Ponad 70 % pracujących wykonywała pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych tj. 1 560 osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy stanowiła 
pozostałe 30% tj. 397 osób. Cudzoziemcy stanowili około 70% pracujących tj. 1 407 osób. Na 
podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

 w 7 przypadkach kontrole powiązane były z analizą zagadnień dotyczących legalności 
zatrudniania i innej pracy zarobkowej obywateli polskich, jak również legalności zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców - 13 kontroli,  

 w 7 przypadkach łączono zadanie z realizacją tematu pod kątem zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy oraz wypłacania wynagrodzenia  
w wysokości minimalnej stawki za pracę,  

 11 kontroli przeprowadzono na skutek skarg w tym 1 zgłoszonej przez pracownika 
tymczasowego, 2 zgłoszonych przez byłych pracowników, 1 anonimową, 2 zgłoszonych przez 
cudzoziemców, natomiast 5 kontroli związanych było z badaniem skarg – pozostałych, w tym 
złożone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  

 przeważały kontrole prowadzone w niewielkich agencjach zatrudnienia zatrudniających do  
9 pracowników - 14 kontroli, od 10 do 49 pracowników - 4 kontrole, natomiast w agencjach  
o zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników przeprowadzono 2 kontrole, 

 20 kontroli dotyczyło sektora prywatnego.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości 
W 2021 r. w przypadku 3 podmiotów stwierdzono brak wymaganego certyfikatu Marszałka 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego potwierdzającego dokonanie wpisu podmiotu do rejestru 
podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług między innymi  
w zakresie prowadzenia agencji pracy tymczasowej. Kontrolowani informowali inspektorów pracy  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

118 | S t r o n a  
 

o prowadzeniu działalności na zasadzie świadczenia usług/outsourcingu. Na podstawie ustaleń 
dokonanych przez kontrolujących uznano, że nie ma podstaw do uznania, iż podmioty świadczyły 
usługi outsourcingu, lecz świadczyły usługi agencji pracy. Dodatkowo w przypadku 1 z ww. podmiotów 
inspektor pracy stwierdził, że prowadząc agencję pracy tymczasowej kierował pracowników do pracy 
niebezpiecznej w rozumieniu § 105 rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 ( Dz. U. 2003.169.1650) 
w sprawie ogólnych przepisów bhp tj. pracy na wysokości. W związku z ujawnionymi wykroczeniami 
inspektorzy pracy w stosunku do tych podmiotów skierowali wnioski o ukaranie do Sądów Rejonowych 
(w Toruniu, Chełmnie i Brodnicy). 
 
Inne nieprawidłowości: 

 w przypadku 3 podmiotów stwierdzono brak wymaganego certyfikatu, a w 1 przypadku 
inspektor pracy skierował do przedsiębiorcy polecenie, które zostało wykonane w trakcie 
kontroli, 

 w 1 przypadku stwierdzono tzw. lokal wirtualny, natomiast pozostałe skontrolowane podmioty 
posiadały lokal, w którym faktycznie były świadczone usługi agencji zatrudnienia, 

 w 1 przypadkach stwierdzono uchybienie poprzez niepodawanie w dokumentach, 
ogłoszeniach  
i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.  

 w 1 przypadku stwierdzono dyskryminację ze względu na wiek osób, dla których podmiot 
poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 w 1 przypadku inspektor pracy stwierdził, że pracodawca nie przestrzega obowiązku 
wynikającego z art. 19 f u. p. z. w związku z czym w trakcie kontroli skierował do 
przedsiębiorcy polecenie przedstawienia marszałkowi województwa corocznej informacji  
o działalności agencji zatrudnienia, natomiast w 1 przypadku dokonano zgłoszenia po dniu 31 
stycznia, 

 w 5 przypadkach stwierdzono nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy, jak 
wyjaśniali przedsiębiorcy wynikało to z faktu złożenia wniosku o odroczenie składek na ZUS  
z powodu pandemii. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w 15 przypadkach zagadnień prawnej ochrony pracy 

tj. w prowadzeniu dokumentów pracowniczych, przekazywaniu do podpisu cudzoziemcom umów  
w języku dla nich niezrozumiałym, w wypłacaniu należnego wynagrodzenia za wykonane zlecenie,  
w prowadzeniu ewidencji czasu pracy. W 8 przypadkach badano warunki pracy pod kątem bhp m.in. 
przygotowania pracowników do pracy. W wyniku ujawnionych nieprawidłowości dotyczących wyłącznie 
realizacji tematu wydano 4 wystąpienia, zawierające 8 wniosków oraz 1 polecenie.  
 
Przyczyny naruszeń prawa 

 Podobnie jak w latach ubiegłych do podstawowych powodów pojawiających się 
nieprawidłowości można wskazać: 

 znaczną rotację cudzoziemców w kontrolowanych podmiotach, brak z nimi kontaktu, ponieważ 
często wykonywali pracę w innej części kraju, niż siedziba zakładu,  

 to powodowało, że służby kadrowe podmiotu z opóźnieniem otrzymywały podpisane 
dokumenty od pracujących, przepływ dokumentacji odbywał się w wielu przypadkach  

 w formie mailowej, co było niejednokrotnie przyczyną omyłek i błędów, 
 niezmiennie pracodawcy zarzucali cudzoziemcom niską świadomość obowiązujących 

przepisów prawa na terytorium RP, często dochodziło do przypadków porzucania pracy przez 
cudzoziemców, opuszczania kraju bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracodawcy, 
wyjazdów bez wniosków urlopowych; pracodawcy również podkreślali roszczeniową postawę 
cudzoziemców, nadmierne żądania finansowe, niewspółmierne do charakteru wykonywanej 
pracy lub jej jakości,  

 nieznajomość nowych regulacji, brak przeszkolenia pracowników obsługi kadrowo- płacowej, 
 lekceważenie przepisów regulujących kwestie prowadzenia agencji zatrudnienia,  
 ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej agencji spowodowanej stanem epidemii 

(znacznie zmniejszone zapotrzebowanie pracodawców użytkowników), nastąpiło zmniejszenie 
zatrudnienia liczby osób zajmujących się sprawami kadrowymi, mniejsza liczba zatrudnionych 
w agencjach i zwiększona kumulacja obowiązków. 
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Outsourcing/leasing a praca tymczasowa 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 16 kontroli w 16 podmiotach, gdzie łączna 
liczba pracujących ogółem wyniosła 4.066. Pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych było 
1380 osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 2683 osób. Cudzoziemcy stanowili 
ponad 30% pracujących tj. 1.272 osób. Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

 w 13 przypadkach kontrole powiązane były z analizą zagadnień dotyczących legalności 
zatrudniania i innej pracy zarobkowej obywateli polskich (6 kontroli), jak również legalności 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców (10 
kontroli),  

 w 9 przypadkach łączono zadanie z realizacją T100, pod kątem zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy oraz wypłacania wynagrodzenia  
w wysokości minimalnej stawki za pracę,  

 1 kontrolę przeprowadzono na skutek skarg zgłoszonych przez cudzoziemców, natomiast  
3 kontrole związane były z badaniem skarg – pozostałe, w tym złożone na wniosek 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Urzędu Skarbowego,  

 w 6 przypadkach przeprowadzono kontrole krzyżowe: w dwóch przypadkach przeprowadzili 
inspektorzy pracy OIP Bydgoszcz na terenie pracodawców, u których była świadczona usługa, 
natomiast podmioty świadczące usługi skontrolowane zostały przez inne Okręgi.  

 
Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że w przypadku 3 podmiotów przeważającą 

działalnością gospodarczą, jaką prowadzili kontrolowani było PKD 78.30.Z pozostała działalność 
związana z udostępnianiem pracowników, a w 4 przypadkach PKD 78.20.Z tj. działalność agencji 
pracy tymczasowej. Wszystkie podmioty kontrolowane świadczyły usługi outsourcingu i dodatkowo 
prowadziły działalność w wyspecjalizowanej dla danej usługi branży. W przypadku 2 podmiotów 
wątpliwość budziła podstawa świadczenia usług i kontrola zakończyła się skierowaniem wniosku do 
sądu. Jednak co do zasady inspektorzy pracy nie kwestionowali zawartych umów z uwagi na brak 
ustawowej definicji outsourcingu.  

Z uwagi na brak ustawowej definicji outsourcingu bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe jest 
zakwestionowanie przedstawianych umów o świadczenie usług lub współpracy. W okazywanych 
umowach strony zawierają zapisy formułowane w taki sposób, aby nie można było udowodnić, że 
praca świadczona przez cudzoziemców faktycznie jest pracą tymczasową. Cudzoziemcy są 
przygotowywani do tego, jakich udzielać informacji, tzn., aby nie wskazywać, że w rzeczywistości 
wykonują pracę pod nadzorem pracowników „pracodawcy użytkownika”, a nie przedstawiciela 
zatrudniającej ich agencji. Również sposób rozliczania wykonanej pracy jest tak ustalany, aby nie 
można było wykazać, że w istocie jest to praca tymczasowa. 

Kontrolowane podmioty podważały ustalenia inspektorów dotyczące sposobu świadczenia 
pracy przez zatrudnionych cudzoziemców, w tym brak kierownictwa agencji lub wydzielenia miejsca 
pracy u pracodawcy użytkownika. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W 2021 r. podczas realizacji przez inspektorów pracy tematu outsourcing/leasing a praca 
tymczasowa stwierdzono naruszenia przepisów w badanym zakresie w podmiocie:  

 kontrolę w podmiocie „A” podjęto w związku z wypadkiem przy pracy, któremu uległ obywatel 
Gruzji będący zleceniobiorcą podmiotu „A” wykonując zlecenie na terenie podmiotu „B”. W 
trakcie kontroli ustalono, że spółka nie wyznaczyła koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnionych przez spółkę „A” świadczących usługi w 
zakładzie „B”. Dodatkowo zleceniobiorca nie został poddany szkoleniu stanowiskowemu i nie 
był zapoznany z instrukcją dotyczącą zasad bezpiecznej pracy, ze względu na barierę 
językową nie mógł samodzielnie zapoznać się z instrukcją bhp. W związku z ujawnionymi 
wykroczeniami inspektor pracy zastosował mandat karny w wysokości 2 000 zł. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Do najczęstszych przyczyn korzystania z usługi outsourcingu według opinii pracodawców  
i obserwacji inspektorów pracy należą: 

 możliwość uniknięcia problemów z zatrudnianiem cudzoziemców ze względów związanych  
z załatwianiem spraw pobytowych oraz z ich legalnym zatrudnieniem, 

 uniknięcie wiązania się umową o pracę z pracownikiem w celu zapewnienia swobody 
rezygnacji ze świadczenia przez niego usługi, 

 możliwość korzystania z pracownika przez pracodawcę przez okres dłuższy niż łącznie 18 
miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, 
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 możliwość powierzenia każdego rodzaju pracy, w tym szczególnie niebezpiecznej  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

 
 
 
Podsumowanie i wnioski  

W 2021 r. w OIP w Bydgoszczy nadal można było zaobserwować nasilenie tendencji 
zastępowania pracy tymczasowej, zarówno przez podmioty niebędące formalnie agencjami 
zatrudnienia, jak też przez legalnie działające agencje – usługą outsourcingu. Aktualna pozostaje 
konieczność wprowadzenia jednoznacznych regulacji prawnych dotyczących outsourcingu, bowiem 
żadne przepisy nie regulują tego zjawiska. Brak uregulowania ustawowego świadczenia usług 
outsourcingu uniemożliwia inspektorom pracy podejmowanie działań mających na celu podważenie  
i wykazanie, że dana umowa jest zastosowana w celu obejścia przepisów ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych. Działalność polegająca na świadczeniu usług outsourcingu w warunkach 
charakterystycznych dla pracy tymczasowej powinna zostać uznana za wykroczenie. 
 
Agencje pracy tymczasowej – egzekwowanie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy pracy w zakresie realizacji tematu przeprowadzili łącznie 10 kontroli w 10 
podmiotach, gdzie łączna liczba pracujących ogółem wyniosła 1 264. Pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych było 925 osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 170 osób. 
Cudzoziemcy stanowili ponad 70% pracujących tj. 894 osób. Na podstawie analizy dokumentacji 
pokontrolnej ustalono, że: 

 w 6 przypadkach kontrole związane były z rozpatrywaniem skarg w tym 1 dotyczyła 
pracownika, 2 byłych pracowników, 1 anonimowa, 1 cudzoziemca oraz 1 skarga na wniosek 
Straży Granicznej,  

 1 kontrolę przeprowadzono w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert pracy zamieszczanych na 
stronach internetowych. 

 
Prowadzono kontrole w agencjach pracy tymczasowej w związku z rozpatrywaniem skarg  

i wniosków (6 kontroli), z równoległymi czynnościami u pracodawców użytkowników oraz łącząc 
zadanie z tematami dotyczącymi badania zagadnień z obszaru umów cywilnoprawnych . W związku 
z badaną tematyką, szczegółowej analizie poddawano kwestie zawierania umów cywilnoprawnych w 
warunkach występowania cech stosunku pracy oraz obowiązków nałożonych przez ustawodawcę na 
przedsiębiorców w zakresie wypłaty stawki minimalnej z umów zleceń jak również badano zagadnienia 
związane z ewidencjonowaniem godzin pracy i przechowywaniem dokumentów w tym zakresie. 

Podczas czynności kontrolnych szczególną uwagę zwracano na umowy zawierane pomiędzy 
agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem w zakresie warunków pracy tymczasowej 
oraz realizowania obowiązków dotyczących pracowników tymczasowych przed zawarciem z nimi 
umowy o pracę.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości dotyczących wyłącznie realizacji tematu wydano  
7 wystąpień, zawierających 13 wniosków wobec 55 pracowników. W związku ze stwierdzeniem 
rażących naruszeń prawa zastosowano odpowiedzialność wykroczeniową i skierowano 2 wnioski do 
sądu, 1 postępowanie mandatowe oraz 1 środek wychowawczy. W zakresie ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

 niewydania w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej, osobie skierowanej do 
wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego zaświadczenia 
potwierdzającego okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika (3 podmioty), 

 niedokonania uzgodnień z pracodawcami użytkownikami na piśmie, przed zawarciem umów  
z pracownikami tymczasowymi, zarówno rodzaju pracy, która ma być powierzona 
pracownikowi tymczasowemu, wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, 
która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, jak i przewidywanego okresu 
wykonywania pracy tymczasowej, wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego i miejsca 
wykonywania pracy tymczasowej ( 1 podmiot), 

 niedokonania ustaleń przed zawarciem umowy o pracę albo umowy prawa cywilnego między 
agencją pracy tymczasowej a osobą, której ma być powierzone wykonywanie pracy 
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tymczasowej, łącznego okresu pracy dotychczas wykonywanej przez taką osobę na rzecz 
danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego  
(2 podmioty), 

 niezawierania w umowach o świadczenie usług pomiędzy agencją pracy tymczasowej  
a pracodawcą użytkownikiem, postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika 
tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy 
tymczasowej (1 podmiot).  

 niewskazywania w treści umów zleceń zawartych między agencją pracy tymczasowej  
a pracownikiem tymczasowym, pracodawcy użytkownika, u którego będzie wykonywana praca 
tymczasowa (2 podmioty). 

 nieprzekazywania pracownikom tymczasowym w postaci papierowej lub elektronicznej, nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, informacji umożliwiających im 
bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy, dotyczące adresu miejsca kontaktu, 
numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, 
kiedy możliwy jest taki kontakt (2 podmioty), 

 nieprzestrzegania obowiązku wydawania pracownikowi tymczasowemu świadectwa pracy 
dotyczącego łącznego zakończonego okresu zatrudnienia w tej agencji, objętego kolejnymi 
umowami o pracę, nawiązanymi w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy w dniu 
upływu tego terminu. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej 
przed upływem 12 kolejnych miesięcy przypadło po upływie tego terminu, wydanie świadectwa 
pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę, a jeżeli wydanie świadectwa 
pracy w ww. terminach określonych nie jest możliwe, przesłanie albo doręczenie świadectwa 
pracy pracownikowi tymczasowemu lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie do 
odebrania świadectwa pracy nie później niż w terminie kolejnych 7 dni (1 podmiot). 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

 ignorowanie przepisów, ale również nieznajomość przepisów prawa w zakresie obowiązków 
wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,  

 nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy przez pracodawcę użytkownika, skutkujące 
zaniżaniem wynagrodzenia za pracę przez agencję,  

 brak komunikacji lub jej wadliwość pomiędzy agencjami a pracodawcami użytkownikami  
w zakresie przestrzegania obowiązków wobec osób wykonujących pracę tymczasową,  

 nielegalne powierzanie pracy na innych warunkach, niż określone w oświadczeniach  
i zezwoleniach ze względu na brak na rynku pracy osób wykonujących pracę w ściśle 
określonym obszarze. 

 
Podsumowanie i wnioski  

W świetle obowiązujących przepisów wskazane byłoby podjąć działania w celu rozszerzenia 
zarzutów w postępowaniu wykroczeniowym, wobec agencji pracy tymczasowej i/lub pracodawcy 
użytkownika w stosunku do osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy prawa 
cywilnego, zgodnie z przepisami sankcyjnymi wynikającymi z art. 27, 27b ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych. Nadal problemem pozostaje nadużywanie umów cywilnoprawnych, jako 
podstawy powierzania pracy tymczasowej. W związku z tym dobrym rozwiązaniem byłaby całkowita 
rezygnacja z dopuszczalności wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Taka forma zatrudnienia jest zazwyczaj narzucana agencjom zatrudnienia przez pracodawców 
użytkowników, wskazane byłoby rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu wykroczenia obejmującego 
stosowanie umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy – także na pracodawców 
użytkowników. 
 
Pracodawcy użytkownicy 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 10 kontroli w 10 podmiotach, gdzie łączna 
liczba pracujących ogółem wyniosła 1790. Pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych było 
102 osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 1684 osób. Liczba pracujących 
cudzoziemców - 65. 

 
Kontrole wobec osób wykonujących pracę tymczasową przez podmioty korzystające z ich usług 
(pracodawców użytkowników), realizowano przede wszystkim:  

 przy rozpatrywaniu skarg pracowników tymczasowych tj. 1 dotyczyła pracownika, 3 byłych 
pracowników,  
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 u pracodawców, na rzecz, których pracę tymczasową wykonywali cudzoziemcy będący 
obywatelami państw trzecich, 

 w związku z dokonaniem ustaleń czy świadczone usługi miały faktycznie charakter pracy 
tymczasowej (5 kontroli – w tym 2 kontrole w związku z wypadkiem na terenie „pracodawcy 
użytkownika”), 

 2 kontrole przeprowadzono wspólnie z Policją i Strażą Graniczną w ramach akcji „Empact 
Action Days”.  

 
Dominowały zakłady o zatrudnieniu od 50 do 249 (4 kontrole), następnie od 10 do 49 osób 

zatrudnionych (3 kontrole), powyżej 250 zatrudnionych (2 kontrole) oraz w podmiotach o zatrudnieniu 
do 9 (1 kontrola). Przeważającą branżą w badanym obszarze było przetwórstwo przemysłowe  
(8 kontroli), budownictwo (1 kontrola) oraz handel i naprawy (1 kontrola). Wszystkie podmioty stanowiły 
sektor prywatny. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W 2021 r. w 1 przypadku podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących dopuszczalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy 
użytkownika: 

 Spółka „A” zawarła umowę ze Spółką „B” z siedzibą w Koninie. Przedmiotem umowy było 
udostępnienie przedsiębiorcy przez agencję osób fizycznych w celu wykonywania przez te 
osoby pracy na rzecz przedsiębiorcy. Pracownicy tymczasowi zajmowali się wykładaniem 
towaru na Sali sprzedażowej sklepu Intermarche, na stanowisku sprzedaży bezpośredniej 
wędlin i mięs. Kontrolowany prowadził ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową, 
zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy  
w kontrolowanym podmiocie przez pracowników tymczasowych w okresie obejmującym 36 
kolejnych miesięcy. Kontrolą objęto siedmiu pracowników tymczasowych, świadczących pracę 
na rzecz pracodawcy użytkownika. Na jej podstawie inspektor pracy ustalił, że pracodawca 
użytkownik korzystał z pracy 7 pracowników tymczasowych przez okres przekraczający 
łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. W związku z ujawnionym 
wykroczeniem inspektor pracy skierował wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Toruniu. 
Ponadto poinformowano OIP w Poznaniu o nieprawidłowościach/wykroczeniu w agencji 
zatrudnienia działającej w Koninie. 

 
Ponadto w 1 przypadku stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu wykonywania przez 

pracowników tymczasowych prac szczególnie niebezpiecznych: 
 podczas czynności kontrolnych prowadzonych na terenie budowy prowadzonej przez firmę „A”, 

inspektor pracy ustalił, że prace na wysokości, na rusztowaniach wykonywało 5 obywateli 
Ukrainy będący pracownikami tymczasowymi. Zatrudnienie osób wykonujących pracę 
tymczasową w ww. podmiocie nastąpiło na podstawie „umowy o świadczenie usług” pomiędzy 
spółkami: „A” zwaną Zleceniodawcą – Użytkownikiem w myśl ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych a spółką „B”. Tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
praca jaką wykonywali pracownicy tymczasowi należała do prac szczególnie niebezpiecznych. 
W wyniku decyzji ustnej skierowano pracowników tymczasowych do innych prac nie 
związanych z pracą na wysokości, w tym na rusztowaniu. Inspektor pracy w związku  
z ujawnionymi wykroczeniami zastosował mandat karny w wysokości 1.500 zł. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w 7 przypadkach zagadnień prawnej ochrony pracy,  

a w 6 przypadkach badano pod kątem bhp m.in. przygotowanie pracowników do pracy oraz w zakresie 
warunków pracy.  

Naruszenia przepisów prawa odnotowano u 9 kontrolowanych pracodawców użytkowników.  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 7 wystąpień zawierających 34 wnioski,  
3 nakazy zawierające 4 decyzje oraz 22 decyzje ustne. Wszczęto 3 postępowania mandatowe na 
łączną kwotę 4 000 zł., skierowano 1 wniosek o ukaranie, a w jednym przypadku zastosowano środek 
wychowawczy. Należy dodać, że przedstawione dane dotyczą wszystkich stwierdzonych 
nieprawidłowości, czyli wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, ale również 
z prawnej ochrony pracy i bhp pracowników zatrudnionych w firmach. 
 

Stwierdzone nieprawidłowości u skontrolowanych pracodawców użytkowników wynikające 
wyłącznie z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych to:  

 nieprowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy  
o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie 
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zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy  
(3 kontrole) – wniosek dotyczył 62 pracowników tymczasowych, 

 nieinformowanie agencji pracy tymczasowej na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, której 
wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych 
regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, 
warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy 
tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika, o których 
mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (1 kontrola) – wniosek 
dotyczył 24 pracowników tymczasowych, 

 dokonywanie ustaleń w umowach współpracy między agencją pracy tymczasowej  
a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez 
pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej (1 kontrola), 

 korzystanie z pracy w charakterze pracowników tymczasowych w związku z przekroczeniem 
przez każdego z tych cudzoziemców okresu pracy u pracodawcy użytkownika, łącznie  
18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (1 kontrola) – dotyczyło  
7 pracowników tymczasowych.  

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy uznać, że nieprawidłowości wobec 
pracowników tymczasowych oraz osób wykonujących pracę tymczasową w ramach umów 
cywilnoprawnych, wynikają z podejścia pracodawców użytkowników do pracownika tymczasowego, 
odmiennie niż do pracownika własnego zatrudnionego na stałe. Bowiem tendencją jest zawieranie  
z pracownikiem tymczasowym umowy zlecenia, gdzie nie obowiązuje żaden system czasu pracy czy 
też wymiar czasu pracy. Wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych 
widoczne jest szczególnie z cudzoziemcami, bowiem ta grupa osób ze względu na możliwość 
szybkiego osiągnięcia dochodów bez żadnych ograniczeń nie jest zainteresowana umowami o pracę. 
Większość cudzoziemców nie posługuje się językiem polskim i powstaje problem prawidłowego ich 
przeszkolenia przez pracodawcę użytkownika w dziedzinie bhp, czy nawet przygotowania 
odpowiednich instrukcji.  

Inspektorzy pracy zgłaszali, że wśród pracodawców użytkowników panuje przekonanie,  
iż korzystając z usług pracowników tymczasowych, nie mają w stosunku do nich żadnych obowiązków, 
gdyż to nie oni tych pracowników zatrudniają. Ponadto pracodawcy użytkownicy wychodzą z założenia, 
że skoro jest to osoba świadcząca pracę, co do zasady na krótki okres, nie opłaca się inwestować  
w nią, by nie ponieść dodatkowych kosztów pracy. Po to właśnie pracodawcy wybrali taką formę 
elastycznego zatrudnienia, aby ten koszt zminimalizować a nie generować kolejne. Tym nie mniej 
wpływa to na negatywne postrzeganie takiego pracodawcy zwłaszcza w odbiorze społecznym 
i medialnym.  

Ponadto przyczyną pojawiających się nieprawidłowości może być również brak przypisanej 
przepisami ponoszenia odpowiedzialności wykroczeniowej określonej w art. 27, 27a i 27b ustawy  
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – przez zapewnienie możliwości nakładania grzywny 
właśnie w przypadku stwierdzenia wskazanych w tych przepisach nieprawidłowości wobec osób 
wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie tylko w ramach 
stosunku pracy. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Wskazane byłoby dokonać zmiany w przepisach, by także pracodawca użytkownik ponosił 
odpowiedzialność z tytułu wykroczenia za powierzanie pracy tymczasowej na podstawie umowy 
cywilnoprawnej w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. W związku z tym, że pracownik 
tymczasowy wykonuje pracę u pracodawcy użytkownika to powinien mieć on obowiązek przekazania 
agencji zatrudnienia ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku, jakim będzie zatrudniony pracownik 
tymczasowy. Ponadto, aby pracownik tymczasowy mógł stwierdzić czy nie jest traktowany w sposób 
mniej korzystny niż pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika powinien zostać 
wprowadzony obowiązek przekazywania pracownikom tymczasowym do wiadomości, oprócz treści 
uzgodnień dokonanych między agencją a pracodawcą użytkownikiem, także regulaminów pracy  
i regulaminów wynagradzania, jakie obowiązują u pracodawcy użytkownika. Dodatkowo w celu 
zwiększenia świadomości pracowników tymczasowych w kwestii ciążących na nich obowiązków, 
przysługujących im uprawnień oraz warunków pracy należałoby wprowadzić obowiązek przekazywania 
również pracownikom tymczasowym ocenę ryzyka zawodowego, przeprowadzoną przez pracodawcę 
użytkownika na stanowisku pracy, na którym ma wykonywać on pracę. 
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Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudzoziemców spoza UE 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. inspektorzy przeprowadzili 6 kontroli w 6 podmiotach w związku z realizacją tematu, 
gdzie łączna liczba pracujących ogółem wyniosła 573, z czego zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych 385. Cudzoziemcy stanowili blisko 70% pracujących tj. 384 osób. 
 
Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

 w 4 przypadkach kontrole powiązane były z analizą zagadnienia dotyczącego legalności 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,  

 5 kontroli przeprowadzono na skutek skarg: byłego pracownika, cudzoziemca, anonimowej i na 
wniosek Straży Granicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 w 6 podmiotach zakresem kontroli objęto prawną ochronę pracy oraz legalność zatrudnienia, 
natomiast w 4 dodatkowo bhp, 

 6 podmiotów prowadzonych było przez obywateli Ukrainy, a formą prowadzenia działalności 
były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast w 1 przypadku dodatkowo spółka 
komandytowa, 

 6 kontrolowanych podmiotów świadczyła usługi pracy tymczasowej. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Skontrolowane podmioty to agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE, 
świadczących na terenie RP usługi agencji zatrudnienia, w zakresie pracy tymczasowej. Podczas 
kontroli zbadano zagadnienia uregulowane przepisami ustawy o zatrudnieniu pracowników 
tymczasowych w stosunku do pracowników tymczasowych gdzie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości, że: 

 nie uzgodniono z pracodawcami użytkownikami na piśmie, przed zawarciem umów  
z pracownikami tymczasowymi, zarówno rodzaju pracy, która ma być powierzona 
pracownikowi tymczasowemu, wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, 
która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, jak i przewidywanego okresu 
wykonywania pracy tymczasowej, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego i miejsca 
wykonywania pracy tymczasowej (1 kontrola), 

 nie ustalono przed zawarciem umowy o pracę albo umowy prawa cywilnego między agencją 
pracy tymczasowej a osobą, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, 
łącznego okresu pracy dotychczas wykonywanej przez taką osobę na rzecz danego 
pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego  
(2 kontrole), 

 nie wydawano, w dniu zakończenia wykonywania pracy tymczasowej, osobie skierowanej do 
wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego zaświadczenia 
potwierdzającego okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy 
użytkownika (2 kontrole). 

 zawarto w postanowieniach umów pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą 
użytkownikiem, zapis o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez 
pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej (1 kontrola), 

 nie umieszczano w ogłaszanych ofertach pracy do wykonywania pracy tymczasowej numer 
wpisu do rejestru oraz oznaczanie ich jako "oferty pracy tymczasowej" (1 kontrola), 

 
Dodatkowe stwierdzone nieprawidłowości, które nie wynikały z ustawy o pracownikach tymczasowych 
a dotyczyły tej grupy to:  

 niezamieszczenie we wnioskach o zezwolenie na pracę cudzoziemców będących 
pracownikami tymczasowymi informacji na temat podmiotu będącego pracodawcą 
użytkownikiem (3 kontrole), 

 powierzanie pracownikom tymczasowym wykonywania pracy na warunkach innych niż zawarte 
w zezwoleniu na pracę, w tym w zakresie wymiaru czasu pracy i wynikającego z niego 
wynagrodzenia (1 kontrola), 

 niewskazywanie w treści umowy zlecenia zawartej miedzy agencją pracy tymczasowej  
a pracownikiem tymczasowym, pracodawcy użytkownika, u którego będzie wykonywana praca 
tymczasowa (2 kontrole). 

 
Naruszenia przepisów prawa odnotowano w przypadku 6 kontrolowanych podmiotów.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 6 wystąpień zawierających 40 wniosków,  
1 nakaz zawierający 4 decyzje oraz 2 decyzje ustne i 2 polecenia. Wszczęto  
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2 postępowania mandatowe na łączną kwotę 1 100 zł. a w jednym przypadku zastosowano środek 
wychowawczy w postaci pouczenia. Należy dodać, że przedstawione dane dotyczą wszystkich 
stwierdzonych nieprawidłowości, czyli wynikających z ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych, ale również z prawnej ochrony pracy oraz bhp pracowników zatrudnionych  
w podmiotach. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Z wyjaśnień kontrolowanych podmiotów wynika, że główną przyczyną pojawiających się 
nieprawidłowości była nieznajomość przepisów prawa polskiego, ale również dezorientacja wywołana 
stanem pandemii. Pracodawcy użytkownicy z uwagi na stan epidemii rezygnowali lub ograniczali 
korzystanie z zewnętrznego personelu obawiając się zamknięcia zakładu z powodu wirusa, co 
skutkowało spadkiem zainteresowania świadczonych usług przez kontrolowane podmioty. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia cudzoziemców prowadzących agencje zatrudnienia, zasadne 
byłoby ustanowienie obowiązku odbycia przez nich szkolenia w zakresie warunków świadczenia usług 
agencji zatrudnienia objętych certyfikatem. Szkolenie takie powinno być warunkiem do uzyskania 
uprawnień do świadczenia ww. usług. Dodatkowo obowiązek taki powinien dotyczyć nie tylko osób 
zamierzających prowadzić agencję zatrudnienia, ale również pracowników zatrudnionych przy 
obsłudze klientów. 

 

4. Delegowanie pracowników 
 
Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług 
 
Informacje ogólne 

Inspektorzy pracy z OIP Bydgoszcz w roku sprawozdawczym 2021 przeprowadzili 10 kontroli  
z zakresu delegowania pracowników z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach świadczenia 
usług. W dwóch przypadkach podjęte czynności zakończyły się sporządzeniem notatki służbowej. 
Większość z prowadzonych postępowań inspektorskich zostało wszczętych w wyniku wniosku 
Głównego Inspektoratu Pracy skierowanego do OIP Bydgoszcz, w następstwie prośby o udzielenie 
informacji otrzymanej od właściwych organów nadzoru innych państw członkowskich Unii Europejskiej.  
Wymiana informacji pomiędzy instytucjami łącznikowymi poszczególnych państw członkowskich 
odbywała się na podstawie tzw. „rozporządzenia w sprawie IMI” dotyczącego współpracy 
administracyjnej za pośrednictwem wymiany informacji na rynku wewnętrznym (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r.).  

Zakres zagadnień badany podczas kontroli uzależniony był każdorazowo od treści wniosku 
organu nadzorczo – kontrolnego innego państwa członkowskiego. Głównym celem prowadzonych 
czynności kontrolnych było monitorowanie procesu delegowania pracowników oraz eliminowanie 
ewentualnych nadużyć w tym zakresie.  

Należy zwrócić uwagę, że delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług staje się 
powszechną formą zatrudnienia. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zauważyć można 
wzrost liczby osób, które wykonują czasowo pracę poza granicami Polski. Najczęściej podmioty  
w ramach zawieranych umów o świadczenie usług z zagranicznymi kontrahentami delegują do 
czasowego wykonywania pracy w konkretnym państwie na terenie Europy przy pracach monterskich, 
spawalniczych, budowlanych. W wielu przypadkach pojawia się problem przy dokonaniu rozróżnienia 
oddelegowania od podróży służbowej oraz dostosowanie warunków pracy – przede wszystkim 
wynagrodzenia pracownika delegowanego - do obowiązujących w kraju docelowym. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W 2021 r. na terenie OIP Bydgoszcz nie odnotowano rażących naruszeń w zakresie 
delegowania pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług. 
Niemniej jednak należy podkreślić, że delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług jest 
zagadnieniem, które prowadziło do uchybień w tym obszarze lub próby nadużyć. Część pracodawców, 
którzy faktycznie delegują pracowników wskazują, że przebywają oni w podróży służbowej. 
Dodatkowo, częstym problemem stanowiącym trudność w postępowaniach kontrolnych w opisywanym 
temacie jest sytuacja, gdy wykonywanie pracy zagranicą wykazuje wszelkie przesłanki delegowania, 
lecz podmiot zainteresowany rozlicza podróż w celu wykonywania tej pracy w ramach delegacji 
służbowych, a formą zatrudnienia takiej osoby jest umowa cywilnoprawna, co do której nie ma 
uregulowań prawnych w zakresie stosowania delegacji służbowych.  
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Przyczyny naruszeń prawa 
Przyczyną uchybień była niedostateczna wiedza podmiotów delegujących na temat przepisów 

prawa wynikających z konieczności implementacji dyrektyw unijnych, które należy stosować w tym 
zakresie, a które weszły w życie już w ubiegłym roku. Względy ekonomiczne – zasada 
korzystniejszości, w tym dostosowanie warunków pracy pracownika delegowanego, zwłaszcza do 
wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje pracownik na tożsamym stanowisku w danym państwie 
europejskim, mogą stanowić przesłankę do próby obejścia uregulowań w tym zakresie. Dla 
pracodawców i przedsiębiorców wzrastają koszty delegowania – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Nie mogą wliczać do wynagrodzenia minimalnego określonych kosztów (podróży, 
zakwaterowania czy wyżywienia). Tym bardziej, że w niektórych państwach unijnych, np. Niemczech, 
przepisy dotyczące delegowania są bardzo restrykcyjne. 

 
Delegowanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli w podmiotach, które prowadzą działalność na terytorium RP 
i w ramach tej działalności kierują cudzoziemców do wykonywania pracy za granicą. Celem czynności 
kontrolnych było zidentyfikowanie potencjalnych uchybień dotyczących delegowania obywateli państw 
trzecich z terytorium RP do pracy w innym państwie członkowskim UE/EOG lub Szwajcarii ramach 
świadczenia usług. W opisywanym temacie jedna kontrola była wynikiem skargi złożonej przez 
obywatela Ukrainy. Pozostałe kontrole były prowadzone w związku z wnioskiem Głównego 
Inspektoratu Pracy, w następstwie zapytania dotyczącego konkretnych informacji odnośnie 
delegowanych cudzoziemców, otrzymanego od organów właściwych innych państw – członka UE.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Biorąc pod uwagę, że inspektorzy pracy, sprawdzali przede wszystkim realizację decyzji 
przestrzegania przez polskie podmioty przepisów w zakresie zapewnienia cudzoziemcom, jako 
pracownikom delegowanym standardów płacowych obowiązujących w danym kraju UE, powtarzającą 
się negatywną tendencją było nie dostosowanie do wymagań jakie obligują przedsiębiorcę, dla którego 
obywatele państw trzecich wykonują pracę za granicą. W odniesieniu do delegowania cudzoziemców 
w ramach świadczenia usług, pojawiającym problemem było ustalenie faktycznego celu ich pracy poza 
granicami Polski. Istotne jest czy rzeczywiście obcokrajowiec spoza UE został zrekrutowany do 
wykonywania pracy w Polsce na rzecz podmiotu działającego w Polsce i czy przed okresem 
oddelegowania istniała więź prawna łącząca obcokrajowca z pracodawcą. Rolą inspektora pracy była 
weryfikacja czy nie dochodzi do pozornego delegowania i pośredniczenia polskiego podmiotu  
w przekazaniu cudzoziemca do nielegalnej pracy na unijny rynek pracy. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Negatywną praktyką stosowaną przez polskie podmioty delegujące cudzoziemców do 
czasowego wykonywania pracy poza terytorium RP, jest niedostosowanie do warunków pracy 
obowiązujących w kraju przyjmującym, zwłaszcza poprzez brak zapewnienia odpowiedniej wysokości 
wynagrodzenia. Pojawia się także problem identyfikacji instytucji delegowania i odróżnienia od podroży 
służbowej. Wskazane nieprawidłowości w opisywanym temacie są zbieżne z występującymi przy 
delegowaniu obywateli polskich. Podłoża stosowania ww. praktyk, w ocenie inspektorów pracy, należy 
doszukiwać się w dwóch przyczynach – ekonomicznej oraz niedostatecznej wiedzy.  

 
Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług 

 
Informacje ogólne 

Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. w zakresie 
realizowanego tematu przeprowadzili 5 kontroli w przedsiębiorstwach zagranicznych – niemieckim, 
austriackim i ukraińskich, delegujących pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. 
Czynności kontrolne miały na celu ochronę praw pracowników delegowanych w ramach 
transgranicznego świadczenia usług, poprzez nadzorowanie zagwarantowania tym osobom na 
terytorium RP warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych, niż wynika to z przepisów polskiego 
prawa, w zakresie wskazanym w zapisach ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 
usług. 

Przeprowadzona analiza dotyczyła zagadnień dotyczących realizacji obowiązków, jakie 
stawiane są pracodawcom zagranicznym, kierującym swoich pracowników do czasowej pracy na 
terytorium RP, w szczególności: poinformowania w wymaganym terminie Państwową Inspekcję Pracy 
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o delegowaniu, warunkach, w jakich zostali zatrudnieni oddelegowani pracownicy, a w przypadku 
cudzoziemców delegowanych z kraju trzeciego legalności powierzania i wykonywania pracy. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W przypadku kontroli pracodawców z państw wchodzących w skład UE nie zaobserwowano 
istotnych nieprawidłowości. Inspektorzy pracy przeprowadzili czynności w Spółkach, niemieckiej oraz 
austriackiej. W odniesieniu do pierwszej stwierdzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niemieckich 
pracowników, polegające na wypłacie wynagrodzenia za pracę w terminie późniejszym, niż wynikający 
z przepisów Kodeksu pracy. Jeśli chodzi o podmiot z Austrii inspektor pracy ustalił, że nie został 
wypełniony obowiązek przechowywania na terytorium RP, w postaci papierowej lub elektronicznej, 
kopii umów o pracę pracowników delegowanych, dokumentacji dotyczącej czasu pracy oraz dowodów 
naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za pracę. 

Negatywną tendencją stosowaną przez ukraińskie podmioty jest stosowanie praktyki 
rejestrowania na terytorium Polski spółek, które funkcjonują na zasadzie przedsiębiorstwa 
wchodzącego w skład grupy prowadzącej działalność na terytorium RP. Spółki te prowadzą 
teoretycznie identyczny rodzaj działalności gospodarczej, tymczasem pod adresem rejestrowym 
znajduje się wyłącznie biuro, często wirtualne, lub w którym osoba zatrudniona składa wnioski na 
udzielenie zezwoleń dla delegowanych cudzoziemców. Nie jest tam prowadzona żadna działalność 
gospodarcza związana z funkcjonowaniem spółki zagranicznej. Delegowani cudzoziemcy faktycznie 
nie pojawiają się pod adresem wskazanym w zezwoleniu, bowiem spółka „córka” na podstawie 
zawartej umowy o świadczenie usług z kolejną polską spółką, przekazuje cudzoziemców 
delegowanych z Ukrainy do kolejnego podmiotu na terenie Polski. Dochodzi więc do niezgodnego  
z prawem delegowania łańcuchowego – ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczeniu 
usług określa wyraźnie jakie przesłanki muszą wystąpić, aby taki proces miał miejsce. Dodatkowo, ww. 
sytuacja prowadzi do nielegalnego powierzenia wykonywania pracy. Delegowanemu cudzoziemcowi 
powierzona zostaje praca na warunkach niezgodnych ze wskazanymi w zezwoleniu na pracę, 
ponieważ nie wykonuje jej w miejscu określonym w tym dokumencie.  

Ponadto nieprawidłowość w przypadku pracodawców z państw trzecich polegała także na 
niedopełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń o delegowaniu pracowników na terytorium RP, 
zawierającego informacje, o których mowa w art. 24 ust 3 ustawy o delegowaniu w ramach 
świadczenia usług, 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyn ujawnionych nieprawidłowości należy doszukiwać się w ogólnym trybie wydawania 
zezwoleń na pracę cudzoziemcom delegowanym (typ C) z tzw. krajów trzecich oraz wykorzystywanie 
niezdefiniowanych w polskiej przestrzeni prawnej usług outsourcingowych, w ramach których, 
delegowani cudzoziemcy przekazywani są kolejnym podmiotom niezgodnie z zapisami ustawy  
o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Dodatkowo, w opinii inspektora pracy, 
niewywiązywanie się z obowiązku przekazania oświadczenia o delegowaniu pracowników na 
terytorium RP, w którym konieczne jest wskazanie danych cudzoziemca oraz dokładny adres, pod 
który jest kierowany do czasowego wykonywania pracy w konkretnym miejscu, zgodnie z uzyskanym 
zezwoleniem jest świadomym działaniem podmiotu delegującego. Brak takiej informacji uniemożliwia 
bowiem kontrolę PIP, efektem czego możliwy jest proceder pozornego delegowania. 
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VI. PIERWSZA KONTROLA 
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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Informacje ogólne 
W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 36 kontroli podmiotów, które działały na rynku pracy krócej niż 36 miesięcy. Zgodnie  
z wytycznymi, zakłady te nie były wcześniej kontrolowane. Powyższe kontrole w zakresie legalności 
zatrudnienia, w ramach tematu „pierwszej kontroli” prowadzono w zakładach zatrudniających do  
9 pracowników różnych branż (w tzw. mikroprzedsiębiorstwach – 34 zakłady) oraz w zakładach pracy 
zatrudniających powyżej 9 pracowników ale, mniej niż 49 pracowników (2 zakłady). Wszystkie 
skontrolowane zakłady działały w sektorze prywatnym. 
Dokładne zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Liczba 
kontroli 

Kontrolowane branże 
Procentowy udział w ogólnej  

liczbie kontroli [%] 
11 Handel i naprawy 30,5% 
4 Budownictwo 11,1% 
4 Przetwórstwo przemysłowe 11,1% 
1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,8% 
1 Górnictwo, wydobywanie 2,8% 
2 Transport i gospodarka magazynowa 5,5% 
5 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 13,8% 
1 Informacja i komunikacja 2,8% 
2 Obsługa rynku nieruchomości 5,5% 
1 Działalność profesjonalna 2,8% 
1 Usługi administrowania 2,8% 
3 Pozostała działalność usługowa 8,3% 

 
Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 319 pracowników: w ramach stosunku pracy 192 

osoby (w tym 88 kobiet). W ogólnej liczbie zatrudnionych 107 osób zatrudnionych było w ramach 
umów cywilnoprawnych oraz 5 osób samozatrudniających się. Skontrolowani po raz pierwszy przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy zatrudniali 7 cudzoziemców.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Z przeprowadzonych kontroli w 36 podmiotach, które były po raz pierwszy kontrolowane przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy wynikało, że do największych problemów zaliczyć można te 
zagadnienia, w których wydano najwięcej środków prawnych, tj. dotyczące: 

 maszyn i urządzeń technicznych (w tym instalacji elektrycznych) – 44 decyzje, 
 obiektów i pomieszczeń pracy – 38 decyzji, 
 oceny ryzyka zawodowego – 32 decyzji, 
 środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – 24 decyzje; 1 wniosek  

w wystąpieniu,  
 szkoleń bhp - 23 decyzje, 17 wniosków w wystąpieniach oraz w poleceniu,  
 czynników szkodliwych w środowisku pracy – 21 decyzji, 
 transportu i magazynowania – 21 decyzji, 
 instrukcji bhp oraz pierwszej pomocy przedmedycznej – 14 decyzji, 
 profilaktycznych badań lekarskich – 10 decyzji; 13 wniosków w wystąpieniach oraz  

w poleceniu,  
 Pozostałe problemy nie wymagały tak licznej regulacji, nie mniej jednak stanowiły istotną cześć 

podjętych działań ze strony inspektorów pracy, w tym: 
 pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 13 decyzji, 
 procesy pracy i organizacja stanowisk pracy – 3 decyzje, 
 wypadki przy pracy i służba bhp – 3 decyzje. 
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Procentowy udział wydanych środków prawnych w poszczególnych zagadnieniach  
w odniesieniu do ogólnej liczby kontroli (36) przeprowadzonych w zakresie tematu pierwszej kontroli 
przedstawia się następująco:  
 

 
L.p. 

Badane zagadnienie 

Liczba środków 
prawnych 

(decyzje oraz 
decyzje ustne) 

Udział w 
ogólnej liczbie 

kontroli 
[%] 

1. Szkolenia bhp 23 9,6 
2. Profilaktyczne badania lekarskie 10 4,2 
3. Uprawnienia kwalifikacyjne - - 
4. Ocena ryzyka zawodowego 32 13,4 
5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 24 10,0 
6. Instrukcje bhp oraz pierwsza pomoc przedmedyczna 14 5,8 
7. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 13 5,4 
8. Maszyny i urządzenia techniczne 44 18,5 
9. Obiekty i pomieszczenia pracy 38 15,9 

10. Procesy pracy i organizacja stanowisk pracy 3 1,2 
11. Pomieszczenia higienicznosanitarne 13 5,5 
12. Transport i magazynowanie 21 8,8 
13. Wypadki przy pracy i służba bhp 3 1,2 

 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości (szczególnie rażące naruszenia) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy dotyczyły:  

 braku szkolenia okresowego lub wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 braku profilaktycznych wstępnych badań lekarskich,  
 braku oceny lub zaktualizowanej oceny ryzyka zawodowego, 
 braku pomiarów i badań czynników szkodliwych w środowisku pracy, 
 braku ustalenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, 
 braku pomiarów instalacji elektrycznej w zakładzie pracy, 
 braku instrukcji dla urządzeń występujących w zakładzie, 
 niesprawnych maszyn użytkowanych przez pracodawców, 
 braku instrukcji bhp w zakresie wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi 

lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników. 
 

Ogółem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy pracy wydali 238 decyzji 
(w tym 73 decyzje ustne), 33 wnioski i 2 polecenie (łącznie 273 środki prawne). 
 

Przyczyny naruszeń prawa 
Do źródeł najczęściej występujących przyczyn naruszeń prawa pracy w zakresie technicznego 

bezpieczeństwa pracy zaliczyć należy:  
 niedostateczna znajomość przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 nieumiejętność organizacji pracy i brak rozumienia obowiązujących procedur, 
 brak doświadczenia zawodowego pozwalającego na rzetelne wypełnianie obowiązków 

pracodawcy i przedsiębiorcy. 
 

Świadomość pracodawców w aspekcie oceny ryzyka zawodowego i związanych z tym 
obowiązków była również niedostateczna. Z analizy rezultatów przeprowadzonych kontroli wynikało, że 
tematyka oceny ryzyka zawodowego w zakładach była nierozumiana przez pracodawców. Powyższe 
wynikało z braku uczestnictwa przez pracodawców w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego 
(czynność ta zlecana była pracownikom służby bhp lub specjalistom spoza zakładu).  

Istotą analizy źródeł stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie procesów i organizacji 
stanowisk pracy było niedostateczne podejście pracodawców co do wyposażania stanowisk pracy.  
O ile pracodawcy dbali o wyposażenie stanowisk pracy w aspekcie postępu technologicznego  
i konieczności konkurowania na rynku pracy wymagającego inwestycji i dobrego wyposażenia, o tyle 
zapominali o zapewnieniu na tych stanowiskach pracy stosownych instrukcji bhp dotyczących 
procesów pracy, jak i bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych. 

Znaczącym zagadnieniem było stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego. Źródła stwierdzanych problemów leżały zarówno po stronie 
pracodawców, jak i zatrudnianych pracowników. Zagrożenia związane ze stwierdzonymi w tym 
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zakresie nieprawidłowościami powodowali także sami pracujący, którzy mimo posiadanych możliwości 
nie stosowali odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 

Ważnym aspektem był fakt, iż w żadnym przypadku nie stwierdzono celowego działania 
dążącego do naruszania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zarówno w ocenie pracodawców, jak i inspektorów pracy, główną przyczyną występujących 
nieprawidłowości był brak doświadczenia spowodowany rozpoczęciem działalności gospodarczej po 
raz pierwszy i związanym z tym zatrudnianiem pracowników. 

Początkujący pracodawcy nastawieni są przede wszystkim na utrzymanie się na trudnym 
rynku gospodarczym, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, a sprawy proceduralne z zakresu 
bhp odkładali na później. 
 

Podsumowanie i wnioski 
W 2021 r. realizacją tematu „pierwsza kontrola” w ramach działań inspektorów pracy objęto 

głównie zagadnienia wynikające z rozpatrywania skierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy skarg. 
Ponadto kontrolami w ramach tematu „Pierwsza kontrola” objęto wybrane podmioty z rejestru 
przedsiębiorców, jakim dysponuje PIP. Przeprowadzone kontrole pod względem osiągniętych wyników 
spełniły zakładane cele. Pierwsze kontrole w ramach realizowanego tematu z założenia kompleksowo 
obejmowały zagadnienia występujące w danym zakładzie pracy. 

Na podstawie wyników kontroli wnioskować należy, iż czynności kontrolno-nadzorcze 
inspektorów pracy doprowadziły do poprawy organizacji pracy w zakładach pracy funkcjonujących na 
rynku pracy krócej niż 36 miesięcy. Pracodawcy i przedsiębiorcy dostosowali funkcjonowanie zakładów 
do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wykorzystując uzyskaną od inspektorów wiedzę, korzystając z udzielonych przez nich porad prawnych. 
Stwierdzone podczas kontroli przez inspektorów pracy nieprawidłowości zostały usunięte poprzez 
realizację wydanych przez organy PIP środków prawnych. W ocenianych zagadnieniach stosowano m. 
in. edukacyjne podejście w stosunku do kontrolowanych po raz pierwszy podmiotów, co skutkowało 
niską liczbą wydanych sankcji (brak wniosków do sądu o ukaranie, 5 mandatów karnych - kary 
grzywny na łączną kwotę 5 900 zł, 4 środki wychowawcze). Powyższe sankcje nakładano w przypadku 
stwierdzenia uchybień związanych z rażącym naruszeniem prawa oraz stanowiącym istotne 
zagrożenia dla pracowników.  

Tolerancyjne podejście organów PIP spotkało się ze zdecydowanie łatwiejszym kontaktem  
z pracodawcami i w efekcie bardziej sprawnym przeprowadzeniem kontroli. Z analizy kontroli wynikała 
również pewna otwartość pracodawców na pomoc w poprawianiu warunków pracy w zakładach, co 
przekładało się na skuteczne rozwiązywanie problemów. 

W 2021 r. przedsiębiorcy w dalszym ciągu zmagali się z pandemią koronawirusa (czasowe 
wyłączenie inspektorów pracy z czynności kontrolnych – poza przypadkami zagrażającymi 
bezpośrednio życiu i zdrowiu pracowników). Ponadto oprócz dotychczasowych obowiązków 
przedsiębiorców i pracodawców, pojawiły się dodatkowe obostrzenia związane z COVID-19, mające 
wpływ na funkcjonowanie zakładów pracy. 

W oparciu o uzyskane wyniki kontroli można było stwierdzić, że nadal wskazane jest 
wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, 
umożliwiających większy dostęp nowych pracodawców do informacji na temat obowiązujących 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny. 
 

2. Prawna ochrona pracy 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 36 kontroli podmiotów, które działały na rynku pracy krócej niż 36 miesięcy. Zgodnie  
z wytycznymi, zakłady te nie były wcześniej kontrolowane. Powyższe kontrole w ramach tematu 
„pierwsza kontrola” prowadzono w zakładach zatrudniających do 9 pracowników różnych branż (w tzw. 
mikroprzedsiębiorstwach – 34 zakłady) oraz w zakładach pracy zatrudniających powyżej  
9 pracowników, ale mniej niż 49 pracowników (2 zakłady). Wszystkie skontrolowane zakłady działały  
w sektorze prywatnym. 

Dokładne zestawienie przedstawiono w tabeli.  
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Liczba kontroli Kontrolowane branże 
Procentowy udział w ogólnej 

liczbie kontroli [%] 
11 Handel i naprawy 30,5% 
4 Budownictwo 11,1% 
4 Przetwórstwo przemysłowe 11,1% 
1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,8% 
1 Górnictwo, wydobywanie 2,8% 
2 Transport i gospodarka magazynowa 5,5% 
5 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 13,8% 
1 Informacja i komunikacja 2,8% 
2 Obsługa rynku nieruchomości 5,5% 
1 Działalność profesjonalna 2,8% 
1 Usługi administrowania 2,8% 
3 Pozostała działalność usługowa 8,3% 
 

Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 319 pracowników: w ramach stosunku pracy 192 
osoby (w tym 88 kobiet). W ogólnej liczbie zatrudnionych 107 osób zatrudnionych było w ramach 
umów cywilnoprawnych oraz 5 osób samozatrudniających się. Skontrolowani po raz pierwszy przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy zatrudniali 7 cudzoziemców.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy stwierdzono w 35 
zakładach. W jednym zakładzie wydano tylko środki prawne dotyczące realizacji nieprawidłowości w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Dokonując analizy stwierdzonych naruszeń prawa pracy uznać należy, że naruszenia 
stwierdzono we wszystkich obszarach, nie wyłączając zakładowych źródeł prawa pracy. Do najczęściej 
występujących problemów zaliczyć można: 

 prowadzenie akt osobowych, 
 wydawanie obwieszczenia o czasie pracy, 
 prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
 informowanie pracowników o dodatkowych warunkach zatrudnienia, 
 wydanie lub sporządzenie świadectwa pracy.  

 
Nieprawidłowości w tym zakresie występowały w większości zakładów (ponad 63%)  

i obejmowały największą liczbę pracowników (ponad 57% zatrudnionych).Natomiast do szczególnie 
rażących naruszeń przepisów wymienić można: 

 brak prowadzenia ewidencji czasu pracy, 
 brak oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę na piśmie , 
 niepotwierdzenie umowy na piśmie, 
 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę, 
 niezgodne z prawem zapisy w regulaminie pracy. 

 
W tabeli zestawiono dane dotyczące liczby zakładów, w których stwierdzono naruszenia 

przepisów i liczby środków prawnych wydanych w celu ich usunięcia. 
 

 
 

Badany temat 

Liczba zakładów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

 
Liczba 
decyzji 

Liczba 
wniosków i 

poleceń 

Liczba pracowników, 
których dotyczyły 

środki prawne 

Zakładowe źródła prawa 
pracy 

2  3 88 

Stosunek pracy 23  117 
197+18 

zleceniobiorców 
Czas pracy 21  61 110 

Wynagrodzenia za pracę 12 1 44 138 
Urlopy wypoczynkowe 9  10 12 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Według ustaleń inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości były 
zróżnicowane. Cześć nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzeń wynikała z problemów 
finansowych. Niewątpliwie przedłużający się stan epidemii oraz czasowe ograniczanie  
w funkcjonowaniu gospodarki mogły przyczynić się do kłopotów finansowych. Zdarzały się jednak 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

135 | S t r o n a  

przypadki, gdy pracodawcy w sposób celowy wypłacali nieterminowo wynagrodzenia za pracę lub je 
zaniżali. Tacy pracodawcy stanowili niewielki odsetek skontrolowanych podmiotów.  

Jako przyczyny nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz 
czasu pracy wskazać można było nieznajomość przepisów (zwłaszcza tych znowelizowanych  
w ostatnich latach) oraz ich bagatelizowanie (nie każdy pracodawca – szczególnie zatrudniający do  
9 pracowników - widzi sens w sformalizowaniu kwestii dokumentacji pracowniczej, czy też np. wydania 
obwieszczenia). Te same przyczyny mogły tkwić u źródeł naruszenia pozostałych przepisów prawa 
pracy. 
 
Podsumowanie i wnioski  

Spośród 36 zakładów objętych tzw. „pierwszą kontrolą”, w każdym wykryto nieprawidłowości  
i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz legalności zatrudnienia. Natomiast w zakresie prawnej ochrony, tj. w obszarach stosunku pracy, 
czasu pracy, wynagrodzeń i urlopów, nieprawidłowości wystąpiły w 35 zakładach.  

Stwierdzone u pracodawców nieprawidłowości występowały, w co najmniej 2 obszarach. W 14 
podmiotach naruszenia przepisów były na tyle rażące, że inspektorzy wszczęli postępowanie 
mandatowe lub zastosowali środki oddziaływania wychowawczego wobec osób odpowiedzialnych.  

Duża skala nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli wskazuje na celowość 
kontynuacji tematu „Pierwsza kontrola”. Oprócz wydanych środków prawnych, duże znaczenie miały 
również porady prawne udzielone pracodawcom w toku kontroli (169 porad dotyczyło kwestii 
prawnych). Przeprowadzone kontrole przyczyniły się do wyeliminowania szeregu nieprawidłowości  
w przestrzeganiu przepisów prawa pracy i podniesieniu świadomości pracodawców w zakresie 
obowiązującego prawa pracy. 

 

 3. Legalność zatrudnienia 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 36 kontroli podmiotów, które działały na rynku pracy krócej niż 36 miesięcy. Zgodnie  
z wytycznymi, zakłady te nie były wcześniej kontrolowane. Powyższe kontrole w zakresie legalności 
zatrudnienia, w ramach tematu „pierwsza kontrola” prowadzono w zakładach zatrudniających do  
9 pracowników różnych branż (w tzw. mikroprzedsiębiorstwach – 34 zakłady) oraz w zakładach pracy 
zatrudniających powyżej 9 pracowników, ale mniej niż 49 pracowników (2 zakłady). Wszystkie 
skontrolowane zakłady działały w sektorze prywatnym. 

 
Dokładne zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej.  
 

Liczba kontroli Kontrolowane branże 
Procentowy udział w ogólnej 

liczbie kontroli [%] 
11 Handel i naprawy 30,5% 
4 Budownictwo 11,1% 
4 Przetwórstwo przemysłowe 11,1% 
1 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,8% 
1 Górnictwo, wydobywanie 2,8% 
2 Transport i gospodarka magazynowa 5,5% 
5 Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 13,8% 
1 Informacja i komunikacja 2,8% 
2 Obsługa rynku nieruchomości 5,5% 
1 Działalność profesjonalna 2,8% 
1 Usługi administrowania 2,8% 
3 Pozostała działalność usługowa 8,3% 

 
Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 319 pracowników: w ramach stosunku pracy 192 

osoby (w tym 88 kobiet). W ogólnej liczbie zatrudnionych 107 osób zatrudnionych było w ramach 
umów cywilnoprawnych oraz 5 osób samozatrudniających się. Skontrolowani po raz pierwszy przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy zatrudniali 7 cudzoziemców.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Z przeprowadzonych w 19 podmiotach kontroli wynikało, że do najistotniejszych problemów 
można zaliczyć:  

 brak potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę: 3 polecenia, 
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 nie opłacania lub nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy: 4 wnioski. 
 braku zgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych:  

12 wniosków i 2 polecenia. 
 
W przypadku cudzoziemców istotne problemy dotyczyły: 

 sporządzania umów w języku zrozumiałym dla cudzoziemca – 1 wniosek, 
 przestrzegania przepisów dotyczących zatrudnienia oraz zapisów wynikających  

z zezwolenia na pracę: 1 wniosek, 
 braku zezwolenia: 2 wnioski, 
 braku poinformowania Wojewody o wcześniejszym zakończeniu pracy: 1 wniosek. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

Źródłem najczęstszych przyczyn naruszeń prawa pracy była niedostateczna znajomość przez 
pracodawców obowiązujących przepisów. Ponieważ większość kontrolowanych podmiotów to 
mikroprzedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników (34 pracodawców) można stwierdzić, że 
pracodawcy we własnym zakresie prowadzą sprawy kadrowe. Prowadzenie spraw kadrowych sprzyja 
oszczędnościom i zmniejsza koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co w okresie pandemii 
może być kluczowe dla bytu danego pracodawcy.  

Do najważniejszych problemów związanych z legalnością zatrudnienia zaliczyć można m.in. 
brak potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę czy brak lub nieterminowe 
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, nieterminowe odprowadzanie składek na fundusz pracy. Do 
innych szczególnie istotnych naruszeń prawa w zakresie legalności zatrudnienia wymienić można brak 
wymaganego zezwolenia na pracę lub - co jest częstszą praktyką - zatrudnianie cudzoziemców 
niezgodnie z warunkami uzyskanymi w zezwoleniu. Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, że część 
pracodawców podejmuje ryzyko i zatrudnia ,,na czarno’’ pracowników, często za zgodą drugiej strony, 
czyli nielegalnie.  

Pracodawcy ratowali się przed brakiem pracowników - pracą cudzoziemców. Nie zmienia to 
jednak faktu, że trudności w zachowaniu potrzebnej liczby pracowników, próba konkurowania z innymi 
podmiotami wymuszała niekiedy omijanie prawa w zakresie legalności zatrudnienia.  

Reasumując, zarówno w ocenie pracodawców jak i inspektorów pracy, główną przyczyną 
występujących nieprawidłowości była chęć obniżenia kosztów związanych z legalnym zatrudnieniem, 
czasami niechęć do załatwiania długotrwałych procedur przy zatrudnianiu cudzoziemców. 
Nowopowstali pracodawcy nastawieni byli przede wszystkim na utrzymanie działalności gospodarczej 
a sprawy formalne - ich załatwienie - odkładali na później.  
 
Podsumowanie i wnioski  

 Należy podkreślić, że kontrole realizowane w zakresie legalności zatrudnienia innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich i legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, to głównie kontrole związane z rozpatrywaniem skarg.  

 Przeprowadzone kontrole pod względem osiągniętych wyników spełniły zakładane cele. 
Stwierdzone nieprawidłowości zostały lub też zostaną usunięte poprzez realizację wydanych przez 
inspektorów środków prawnych.  

W oparciu o uzyskane wyniki kontroli można stwierdzić, że wskazane jest wspomaganie 
nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez podejmowanie działań profilaktycznych umożliwiających 
większy dostęp nowych pracodawców do informacji na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. 
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VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
ORAZ PROMOCJA OCHRONY 

PRACY 
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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących 
się obróbką mięsa – działania prewencyjne 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. do udziału w kampanii prewencyjnej zaproszono listownie 9 podmiotów.  
W szkoleniach wzięło udział 4 pracodawców. Do programu przystąpiło 2 pracodawców, którzy 
zadeklarowali swój udział na piśmie. 
 
Szkolenie 

Zgodnie z harmonogramem centralnym zorganizowano dwa szkolenia, pierwsze z uwagi na 
sytuację związaną z pandemią odbyło się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype, 
w którym udział wzięło 3 pracodawców. Drugie szkolenie dla jednego zakładu odbyło się w siedzibie 
firmy.  

W szkoleniu wzięli udział pracodawcy oraz pracownicy dozoru, w tym osoby organizujące 
procesy pracy, pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a nawet pracownik z obsługi prawnej.  

Podczas szkoleń inspektorzy pracy przybliżyli cel trzyletniej kampanii prewencyjno-
promocyjnej PIP „Dobry przepis na bezpieczeństwo”. Zakładała ona zmniejszenie zagrożeń  
w masarniach i ubojniach, poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do 
obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli. 

Inspektorzy pracy przedstawili również założenia programu i wskazali na korzyści płynące 
z przygotowania i dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów  
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Omówili wymagania prawne w zakresie obróbki mięsa  
i procesów pracy z nimi związanych. Wskazali 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. Wskazali także na ekspercką rolę 
inspektora pracy po przystąpieniu pracodawcy do programu. Inspektorzy pracy wyjaśnili sposób 
korzystania z „Listy kontrolnej z komentarzem”, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie 
samokontroli warunków pracy. Poinformowali, w jakim terminie powinni dostosować zakład do 
obowiązujących przepisów i kiedy zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca. 

Przed szkoleniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej pracodawcy otrzymali bezpłatne 
specjalistyczne wydawnictwa przygotowane przez PIP w celu dystrybucji wśród służb BHP  
i pracowników. 
 
Ocena jakościowa 

Uczestnicy szkoleń wykazali zainteresowanie programem i aktywnie brali udział w dyskusji 
dotyczącej charakteru kampanii prewencyjnej w latach 2019 - 2021, wymagań prawnych związanych  
z maszynami do obróbki mięsa, oceną ryzyka zawodowego, służbą bhp w zakładzie,  
a w szczególności: 

 oceny stanu technicznego eksploatowanych maszyn i urządzeń do obróbki mięsa  
w zakresie spełniania zasadniczych i minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

 przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 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. 

 
Powyższy zakres tematyczny zainteresowań uczestników szkoleń wynikał ze zgłaszanych 

potrzeb pracodawców w celu rozwiązania tych problemów w zakładzie. Pracodawcy wskazywali 
na dobre propozycje wynikające z uczestnictwa w programie a przede wszystkim ekspercką pomoc 
inspektora pracy.  
 
Informacje w mediach i inne 

Kampania promowana była wśród przedsiębiorców m. in. w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Bydgoszczy.  

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przekazano materiały (plakaty, wydawnictwa oraz ulotki) 
w celu propagowania wśród pracodawców i pracowników kampanii "Dobry przepis na 
bezpieczeństwo". W sali obsługi interesantów bydgoskiego oddziału ZUS na monitorach wyświetlane 
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były plakaty kampanii, plakaty umieszczono również na zewnątrz i wewnątrz budynku, wydawnictwa 
były dystrybuowane w kontakcie z przedsiębiorcą bądź pracownikiem z branży mięsnej. 

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
podsumowującej m. in. działalność prewencyjną Okręgu przekazano mediom informacje dot. kampanii. 

 

  
  

 Sala obsługi interesantów bydgoskiego Oddziału ZUS 
 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa w małych zakładach pracy 

 
Informacje ogólne 

Do programu zaproszono 50 podmiotów wyłonionych przez inspektora koordynującego temat 
na podstawie analizy kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich w zakładach kwalifikujących się 
do udziału. Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowano o przeprowadzeniu szkolenia w formie 
hybrydowej. Spotkanie zbiegło się w czasie z nową falą zachorowań, dlatego stacjonarnie mogło wziąć 
udział jedynie pięciu uczestników. Mimo zagrożeń wynikających z pandemii udało się zaangażować do 
programu wymaganą liczbę osób. Wśród czynników motywujących pracodawców do przystąpienia do 
szkolenia wymieniano m.in. ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w pracy. 

   
Szkolenia pracodawców i ich przedstawicieli 

13 maja 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, odbyło się 
szkolenie rozpoczynające realizację programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja 
wypadkowa”. Na wstępie szkolenia poinformowano uczestników o tym, że udział w programie jest 
dobrowolny i nieodpłatny, a także o możliwości przeprowadzenia ewentualnego audytu kontrolnego. 
Ponadto zapoznano słuchaczy z założeniami programu prewencyjnego, omówiono listę kontrolną 
z komentarzem oraz ankiety specjalistyczne pt. „Bez wypadku” oraz „Wypadek” do wypełnienia przez 
pracodawców.  
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Szkolenie przeprowadził koordynator tematu, starszy inspektor pracy – specjalista Dariusz 
Lewandowski. Inspektor przeprowadził szkolenie opierając się na faktach, omawiając przypadki  
z przeprowadzonych kontroli. Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe.  
W szkoleniu wzięło udział 10 pracodawców, z czego 9 przystąpiło do programu składając karty 
zgłoszenia, 5 uczestniczyło stacjonarnie a pozostali zdalnie za pośrednictwem aplikacji Teams. 
 
Analiza ankiet specjalistycznych  

Pracodawcy po wzięciu udziału w szkoleniu dokonywali przeglądu dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego, rejestru wypadków przy pracy, aktualności szkoleń w zakresie bhp, poprawności 
instrukcji bhp, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenia stanowisk 
pracy. 

 
Przykładowe efekty podejmowanych działań przez pracodawców w wyniku samokontroli: 

● właściwe zabezpieczenie wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydzielenie 
obszaru pracy koparki (GAZBUD sp. z o.o.), 

● zakup specjalistycznych stołów tapicerskich (Ideal Sofa sp. z o.o.), 
● skracanie czasu narażenia na drgania w ciągu zmiany roboczej (Zakład Betoniarski Mirosław 

Misiaszek), 
● wydzielenie specjalnego pomieszczenia do odpoczynku (Zakład Betoniarski Mirosław 

Misiaszek), 
● modernizacja węzła betoniarskiego z zastosowaniem bezpośredniego dozowania cementu  

z elewatora (Zakład Betoniarski Mirosław Misiaszek), 
● przeszkolenie związane z załadunkiem i rozładunkiem samochodów (Zakład Betoniarski 

Mirosław Misiaszek). 
 
Do powszechnych działań organizacyjno-prewencyjnych podjętych w celu eliminacji nieprawidłowości 
należały: 

● prowadzenie szkoleń w dziedzinie bhp, 
● wydanie zarządzenia w sprawie oceny ryzyka zawodowego, 
● przeprowadzenie przeglądów technicznych, 
● zobowiązania pracowników do zachowania ostrożności. 

 
Audyty kontrolne 

W ramach realizacji programu przeprowadzono 5 audytów kontrolnych, wszystkie zakończył 
się pozytywnie. Program ukończyło 7 zakładów. Trzy podmioty, które nie ukończyły programu nie 
zrealizowały działań dostosowawczych. Planowane są jednak kroki naprawcze i ich udział w programie 
w następnej edycji. 

 
W zakładach pracowało ogółem 119 osób, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych - 7, na 

podstawie umów o pracę - 112 , kobiet - 27, młodocianych – 5, niepełnosprawnych - 5.  
W kontrolowanych zakładach nie zatrudniano cudzoziemców. 

 
Pod względem rodzaju prowadzonej działalności skontrolowane podmioty działają w branży: 

● usługi administrowania – 1 
● przetwórstwo przemysłowe- 4 

 
Podczas audytów inspektorzy pracy ujawnili uchybienia w zakresie postępowania powypadkowego 
w tym:  

● nieustalania wszystkich lub ustalania nieadekwatnych przyczyn do stwierdzonych okoliczności 
wypadku, 

● niedokonywania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego w aspekcie zagrożeń jakie aktywowały 
wypadki, 

● nieustalania wszystkich okoliczności, co miało znaczenie dla ustalenia przyczyn wypadku  
i określenia środków profilaktycznych, 

● niewprowadzania działań obniżających poziom ryzyka, aby w przyszłości uniknąć podobnych 
wypadków , 

● niezamieszczania wniosków i zaleceń profilaktycznych zespołu powypadkowego ustalonych  
w związku z wypadkiem. 
 

Ponadto audyty kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące: 
● braku lub nieaktualizowania oceny ryzyka zawodowego, 
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● w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono zagrożeń biologicznych związanych z 
wirusem SARS-COV-2 przy wykonywanych pracach i zastosowanych środków 
profilaktycznych ograniczających ryzyko zarażenia, 

● przeprowadzania badań pomiarów stężeń pyłów na stanowiskach pracy zorganizowanych  
w stolarni, 

● ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie. 
 
Kontrole realizacji wydanych decyzji i wniosków po uprzednich kontrolach wykazały, że 

wykonano 5 decyzji oraz 7 wniosków. 
 

Wnioski 
Realizacja programu w 2021 r. pokazała, że zagadnienia związane z prewencją wypadkową są 

istotnym tematem dla właścicieli zakładów, w którym zdarzył się wypadek przy pracy. Pracodawcy 
rozumieją relację kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na 
bezpieczne warunki pracy.  

Informacje medialne na temat wypadków przy pracy zachęcają pracodawców do wzięcia 
udziału w działaniach PIP, zapoznają potencjalnych uczestników z korzyściami, jakie wiążą się  
z poprawą bezpieczeństwa. 

W 2021 koordynator tematu z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy kilkukrotnie 
występował w mediach omawiając temat prewencji wypadkowej, odpowiadał na pytania czym jest 
wypadek przy pracy i jak jemu zapobiec. Na antenie TVP 3 Bydgoszcz o działalności PIP rozmawiano 
m.in. 29 kwietnia podczas programu „Dobrze wiedzieć”. Program został poświęcony m.in. zagrożeniom 
w środowisku pracy. Inspektor pracy odpowiedział na pytania związane z wypadkami podczas 
wykonywania pracy zdalnej. Prewencja wypadkowa była również tematem audycji radiowej „Dyżur 
eksperta” na antenie radia PIK. Wszelkie wystąpienia, w których zachęca się do udziału w działaniach 
PIP mogą przyczynić się do większego zainteresowania szkoleniami i rozszerzeniem realizacji 
programu.  

 

3. Program prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź 
dyplom PIP” 

A. Mikroprzedsiębiorstwa różnych branż 

Informacje ogólne 
Jednym z celów programowych Państwowej Inspekcji Pracy jest poprawa przestrzegania 

prawa wobec osób świadczących pracę oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy  
w mikrozakładach. Realizując powyższe, wzorem lat ubiegłych, w 2021 r. prowadzono kampanię 
promocyjną przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe  
i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne. 

Podczas realizacji programu podejmowano szereg działań, których głównym celem było 
wsparcie pracodawców w zakresie poprawy technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń występujących na zorganizowanych w zakładach stanowiskach pracy oraz 
sposobów upowszechniania wiedzy o ochronie pracy i bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.  

 
W 2021 r. 12 zakładów zgłosiło chęć wzięcia udziału w programie Zdobądź Dyplom PIP 

wskutek działań inspektorów pracy przeprowadzających kontrole. Natomiast 5 pracodawców zgłosiło 
się do programu dzięki zaangażowaniu specjalisty ds. bhp, działającego na terenie zakładów pracy. 

 
Szkolenia 

W bieżącym roku przeprowadzono 6 szkoleń mających na celu przygotowanie pracodawców 
do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”. Szkolenia odbyły się w Bydgoszczy, 
Toruniu, Grudziądzu i we Włocławku. Pracodawcy z 12 zakładów wypełnili karty zgłoszenia i złożyli 
wszystkie wymagane dokumenty jeszcze przed odbyciem szkolenia. Pięć zakładów zgłosiło swój 
akces do programu po udziale w szkoleniu. Wszystkie spotkania odbyły się w warunkach reżimu 
sanitarnego. W sumie w szkoleniach wzięło udział 14 pracodawców, z których wszyscy przystąpili do 
dalszego etapu programu. Trzy zakłady, które wcześniej wypełniły karty zgłoszenia, zrezygnowały  
w bieżącym roku z udziału w programie z powodu problemów związanych z pandemią. Oprócz 
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trudności finansowych przyczyną rezygnacji było także czasowe wstrzymanie działalności z powodu 
kwarantanny. 

Szkolenia zostały przeprowadzone w oparciu o materiały przekazane przez Główny 
Inspektorat Pracy oraz rozszerzone o zagadnienia dotyczące zmian w prawie pracy wprowadzone 
w ostatnim czasie. 
 

 
Szkolenie w siedzibie Oddziału OIP w Toruniu w dniu 15.06.2021 r. 

 
Podczas szkoleń prowadzonych przez inspektora pracy omówiono listę kontrolną, jako 

narzędzie do przeprowadzenia samokontroli oraz przekazano materiały informacyjno-szkoleniowe 
opracowane jako pomoc dla uczestników programu, w tym: „Dostosuj swój zakład do obowiązującego 
prawa”. Pracodawców poinformowano jak z tych publikacji prawidłowo i efektywnie korzystać, zarówno 
przy ocenianiu stanu bezpieczeństwa pracy, jak i przy opracowywaniu harmonogramów działań 
dostosowawczych i naprawczych, adekwatnych do wyników uzyskanej oceny. Łącznie wydano 240 
egzemplarzy materiałów wydawniczych. 

W ramach spotkań z pracodawcami szczegółowo omówiono etapy programu, w tym zasady 
oceny warunków pracy w ramach końcowego audytu. Program jest realizowany, podobnie jak w 
przypadku innych programów prewencyjnych PIP, zgodnie z zasadą samokontroli. Uczestnicy szkoleń 
zostali poinformowani, że udział w programie jest dobrowolny, a pomoc ze strony PIP nieodpłatna.  

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas przeprowadzonych szkoleń, przez kolejne 
miesiące pracodawcy podejmowali działania korygujące oraz przygotowywali się do audytów. Podczas 
tego etapu programu, inspektorzy pracy pozostawali do ich dyspozycji i udzielali - głównie 
telefonicznych i mailowych - porad w zakresie realizacji programu.  

 
Ocena realizacji celów prewencyjnych 

Można zauważyć, że coraz trudniej znaleźć małych pracodawców zainteresowanych 
współpracą z inspekcją pracy. Prowadzi to do sytuacji, w której zamiast organizować szkolenia  
i realizować program „Dyplom PIP” na podstawie dobrowolnych zgłoszeń pracodawców, 
przedstawiciele inspektoratu pracy muszą szukać skutecznych rozwiązań, aby zachęcić pracodawców 
do udziału w programie. W 2021 r. podobnie jak w roku ubiegłym dodatkową przeszkodą była panująca 
epidemia koronawirusa, której skutki ekonomiczne najbardziej dotknęły małe firmy. 

Po zakończeniu przez pracodawców realizacji programu inspektorzy pracy przeprowadzali  
w zakładach kontrole sprawdzające prawidłowość dokonanej oceny stanu bezpieczeństwa pracy  
i wdrożonych działań dostosowawczych. Po przeprowadzonych szkoleniach 14 pracodawców 
zadeklarowało przystąpienie do programu. Przeprowadzono audyty u ww. przedsiębiorców, a w ich 
wyniku inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania wszystkich pracodawców, którzy przystąpili do 
programu.  

W bieżącym roku podobnie jak w 2020 100% zakładów pozytywnie przeszło audyt kontrolny. 
W 2019 r. takich zakładów było 75%, natomiast w 2018 r. pozytywnie ukończyło program 66,7% 
uczestników.  
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W wyniku przeprowadzonych audytów wydano 7 decyzji na piśmie. Z uzyskanych informacji 
wynika, że wszystkie decyzje wykonano. Ponadto skierowano 4 wystąpienia zawierające 14 wniosków, 
które także zostały wykonane. 

W czasie audytów kontrolnych inspektorzy pracy udzielili 56 porad, w tym 29 technicznych, 22 
prawne oraz 5 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. 

Niewielka liczba środków prawnych wydanych podczas audytów świadczy o tym, że 
pracodawcy przystąpili do niego z pełnym zaangażowaniem i rzetelnie przygotowali się do wizyty 
inspektora pracy. Jest to szczególnie godne podkreślenia, gdyż w czasie tak trudnego okresu 
szczególnie dla małych firm, właściciele zakładów wykazali chęci do działań zmierzających do poprawy 
warunków pracy w swoich firmach. Działań, które nie rzadko wymagały zaangażowania środków 
finansowych. 

 
Podsumowanie 

Szkolenia oraz pomoc i porady inspektora pracy podczas programu, pomagają w sposób 
znaczący poprawić ich wiedzę w zakresie prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. Uczestnicy 
programu, po jego zakończeniu, są bardziej świadomi odpowiedzialności jaka spoczywa na nich przy 
prowadzeniu działalności i sami chętnie podnoszą poziom bezpieczeństwa w swoich zakładach. 

Pracodawcy wskazywali na korzyści, jakie daje im możliwość uzyskania rzetelnych informacji 
dotyczących prawa pracy oraz kontakt z inspektorami pracy bez stresu związanego z kontrolą. Jest to 
skuteczny i dogodny sposób zdobywania i aktualizacji wiedzy z zakresu prawa pracy i technicznego 
bezpieczeństwa pracy oraz prawidłowego dostosowania zakładu do standardu funkcjonowania zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

Podobnie jak w ubiegłym roku program prowadzony był w specyficznych warunkach. Zarówno 
szkolenia jak i audyty przedsiębiorców musiały odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wielu 
właścicieli małych zakładów nie było zainteresowanych udziałem w programie z uwagi na 
pogarszającą się kondycję firmy, z powodu cały czas trwającego stanu epidemii. Trzech pracodawców, 
którzy zgłosili się do programu nie wzięło udziału w szkoleniach właśnie z powodu nagłego 
pogorszenia się kondycji firmy lub zakażenia się pracowników wirusem Sars-CoV-2 i objęcia zakładu 
kwarantanną. 

Jak pokazała tegoroczna edycja zapraszanie pracodawców „na odległość”, tj. poprzez 
informację zamieszczaną na stronach internetowych, e-maile, facebook, a nawet rozmowy telefoniczne 
nie przyniosło żadnych rezultatów w zakresie akcesu do programu. Najbardziej efektywnym sposobem 
pozyskiwania pracodawców do programu są działania inspektorów pracy. Oczywiście należy 
kontynuować wszelkie działania informacyjne propagujące program. Decydującą jednak sprawą  
w następnej edycji programu zdaje się być kwestia opanowania pandemii koronawirusa. Nadejście 
kolejnych fal zakażeń i pogarszająca się w związku z tym sytuacja ekonomiczna firm, z pewnością  
w znacznej mierze utrudni pozyskiwanie chętnych do wzięcia udziału w programie Zdobądź Dyplom 
PIP. 

Pewną nadzieję na zwiększenie zainteresowania pracodawców programem jest porozumienie 
zawarte pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników 
Służby BHP. W bieżącym roku działania specjalistki ds. bhp zrzeszonej w OSPSBHP w Toruniu, 
doprowadziły do zgłoszenia się 6 pracodawców do programu. Niestety jeden z zakładów z uwagi na 
zbyt wysoki stan zatrudnienia nie mógł zostać zakwalifikowany i został zaproszony do innego 
programu. Specjalistka ds. bhp aktywnie wspomagała ww. pracodawców na etapie audytu 
wewnętrznego oraz była w stałym kontakcie w tym czasie z koordynatorem tematu z OIP Bydgoszcz. 
Wszystkie zgłoszone przez wyżej wymienioną zakłady przeszły pomyślnie audyt kontrolny i otrzymały 
dyplom. 

B. Zakłady Usług Leśnych 

Informacje ogólne 
W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadził działalność prewencyjną na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas pozyskiwania drewna. Działania w ramach 
programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy dla Zakładów Usług 
Leśnych”, skierowane były do pracodawców – właścicieli zakładów usług leśnych, wykonujących prace 
z zakresu gospodarki leśnej na rzecz Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Celem 
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programu było dostosowanie istniejących warunków pracy do wymogów przewidzianych przepisami 
prawa. 

Podczas dwóch szkoleń inspektor pracy omówił zagadnienia związane z koniecznością  
i sposobem użytkowania środków ochrony indywidualnej. Poruszono także problematykę zagrożeń 
oraz skutków ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, a także szczególnego traktowania 
pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku, ponieważ to oni najczęściej ulegają 
wypadkom przy pracy. Inspektor pracy przedstawił najczęściej występujące przyczyny wypadków 
podczas pozyskiwania drewna oraz zachowania umożliwiające zminimalizowanie zagrożeń. 
Dyskutowano również o zagadnieniach związanych z czynnikami szkodliwymi oraz ryzykiem 
zawodowym występującym podczas prac w lesie. Seminarium połączono z pokazem możliwości 
maszyn wielooperacyjnych, stanowiących wyposażenie jednego z zaproszonych podmiotów. 

Pracodawcy otrzymali listy kontrolne do przeprowadzenia samokontroli oraz materiały 
opracowane przez Państwową Inspekcję Pracy związane z bezpieczeństwem pracy podczas ścinki 
drzewa. Rozdano tytuły: „Bezpieczne pozyskanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał 
pomocniczy dla właścicieli zakładów usług leśnych”, „Bezpieczne pozyskanie drewna. Dobre praktyki”, 
„Bezpieczne pozyskanie drewna. Poradnik”. 

Pięcioro pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach zadeklarowało udział w programie 
poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Kontrole sprawdzające efekty przeprowadzonej przez pracodawców identyfikacji 
występujących w zakładach nieprawidłowości i problemów w zakresie bhp, przeprowadzono we 
wszystkich zgłoszonych zakładach usług leśnych. Dostosowanie warunków pracy i poziomu 
bezpieczeństwa do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa pracy na podstawie "Listy 
kontrolnej z komentarzem” przebiegło u uczestników programu pozytywnie, każdy z nich przeszedł 
kontrolę sprawdzającą i ukończył program. 
 
W 5 zakładach objętych kontrolą, pracę wykonywało 78 osób, w tym: 

 59 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w tym 20 cudzoziemców), 
 19 osób w ramach umów cywilno-prawnych. 

 
Przykłady nieprawidłowości i dobrych praktyk stwierdzonych w czasie kontroli audytowych.  

W jednym z zakładów pracownik wykonywał pracę w hełmie ochronnym z uszkodzoną ochroną twarzy. 
W czasie kontroli zapewniono nowy, zintegrowany z siatką chroniącą twarz, hełm ochronny. Kontrola 
podczas prowadzonej ścinki drzew przez inny z podmiotów wykazała, prowadzoną w sposób 
bezpieczny ścinkę drzew przy użyciu pilarek łańcuchowych.  
 

W toku kontroli audytowych wydano 4 decyzje na piśmie i 5 decyzji ustnych. Realizując 
wydane środki prawne pracodawcy ocenili ryzyko zawodowe z uwzględnieniem zagrożeń związanych 
z COVID-19. Zdaniem pracodawców nieprawidłowości wynikają z pośpiechu przy planowaniu  
i wykonywaniu prac. 

Inspektor pracy oceniając przedstawione dokumenty z oceny ryzyka zwracał uwagę na 
nieuwzględnianie wszystkich występujących zagrożeń oraz nieokreślanie środków profilaktycznych 
ograniczających ryzyko, szczególnie w zakresie COVID-19. Najczęściej dokumentację z oceny ryzyka 
zawodowego wykonywali specjaliści spoza zakładu, którzy wykonują ją w sposób nierzetelny i bez 
dogłębnej znajomości zagrożeń w leśnictwie. 

 

4. Działania informacyjno-edukacyjne – „Budowa. Stop 
wypadkom” w budownictwie 

 
Informacje ogólne 

W ramach programu informacyjno-edukacyjnego „Budowa. STOP wypadkom!” zorganizowano 
14 szkoleń, w których uczestniczyło 73 pracodawców. Podczas szkoleń omawiano zagadnienia 
ochrony pracy, w tym dotyczące prawidłowego przygotowania do pracy pracowników (badania 
lekarskie i szkolenia w dziedzinie bhp), stosowania właściwych środków ochrony zbiorowej  
i indywidualnej podczas wykonywania prac na wysokości, roli planu BIOZ na budowie, przygotowania  
i praktycznego stosowania instrukcji IBWR, zapewnienia skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów i zasad bhp na budowie, wypadkowości i prowadzenia postępowań powypadkowych w celu 
właściwego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, oraz programów prewencyjnych Państwowej 
Inspekcji Pracy.  
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Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy realizowane są m.in. przy pomocy 
działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie oraz 
Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  
 
Działalność szkoleniowa 

W 2021 r. przeprowadzono 14 szkoleń dla 352 odbiorców, w tym 73 pracodawców. Szkolenia 
były zorganizowane przede wszystkim na budowach, w tym: budowie mostu przy ul. Toruńskiej  
w Bydgoszczy, na terenie Zakładów Azotowych ANWIL we Włocławku (rozbudowa zakładu), na placu 
składowym budowy w Ostaszewie (modernizacja linii kolejowej Toruń Wschodni – Chełmża, na terenie 
rozbudowy Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej, na 
budowie Komendy Powiatowej Policji w Rypinie, na terenie budowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Garbary 5 w Bydgoszczy, budowie Sądu Okręgowego we Włocławku. Na 
szkoleniach prezentowano zagadnienia dostosowane do potrzeb danej budowy i zakresu 
prowadzonych prac z zakresu odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pracy, kompetencji  
i uprawnień pracowników nadzoru, wypadków i dobrych praktyk na budowach. Wydano uczestnikom 
szkolenia plakaty i broszury oraz poinformowano o możliwości uczestnictwa w programach 
prewencyjnych PIP. 
 
Tydzień Bezpieczeństwa na budowach 4 – 10.10.2021 r. 

Tydzień Bezpieczeństwa to wspólna inicjatywa firm tworzących Porozumienie dla 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Zaangażowanie Państwowej Inspekcji Pracy umożliwia 
promowanie dobrych praktyk na budowach, dzielenie się fachową wiedzą i doświadczeniem 
inspektorów pracy. Jest to również okazja do wymiany informacji między inspektorami, a pracującymi 
na budowach. 

Realizując ten cel Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w ramach ósmej edycji Tygodnia 
Bezpieczeństwa w Budownictwie pod nazwą „Koniecznie bezpiecznie”, przeprowadził dziewięć szkoleń 
na budowach oraz w siedzibach firm budowlanych w Województwie Kujawsko – Pomorskim.  

Szkolenia udało się zorganizować w różnych częściach województwa, na budowach:  
w Ostaszewie, Rypinie, Bydgoszczy i we Włocławku, dzięki czemu zasięg tegorocznych obchodów 
Tygodnia bezpieczeństwa objął dużą część regionu. 
 

 
 

Szkolenie na budowie Sądu Okręgowego we Włocławku. 
 
Wydarzeniem zainteresowały się lokalne media, tj. TVP3 Bydgoszcz oraz Radio PiK. Ważnym 

elementem medialnym działań OIP w Bydgoszczy w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa był udział Z-cy 
OIP Waldemara Adametz w „Rozmowie dnia” w TVP3 Bydgoszcz 5.10.2021 r. 
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Screen ze strony TVP3 Bydgoszcz 

 
Spotkania Grupy Roboczej sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie.  

Grupę Roboczą stanowią pracownicy służby bhp firm sygnatariuszy Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, którzy opracowują standardy bezpiecznej pracy w celu ich 
wdrażania i popularyzowania kultury pracy na budowach, szczególnie u podwykonawców. Standardy 
dotyczą m.in. prac na wysokości, pracy w wykopach, stosowania środków ochrony indywidualnej itp.  
W 2021 r. Grupa Robocza spotykała się sześciokrotnie w dniach 03.02, 13.04, 25.05, 18.06, 27.09, 
30.11. Spotkania miały na celu omówienie funkcjonowania dotychczasowych deklaracji w praktyce, 
ewaluacji wypadkowości oraz opracowanie kolejnych deklaracji.  

W dniu 18 czerwca w Janikowie odbyło się posiedzenie sygnatariuszy Porozumienia. Na 
spotkaniu podpisano opracowany przez grupę roboczą nowy standard "Covidowy”, tj. bezpiecznego 
wykonywania pracy na budowie podczas pandemii. Do porozumienia dołączył także nowy członek - 
firma "BROSTER" z Janikowa.  

 
Upowszechnianie informacji. 

W 2021 r. rozpowszechniano publikacje i materiały wydawnicze PIP poświęcone 
bezpieczeństwu pracy w budownictwie w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji oraz czynności 
kontrolnych. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przekazywali informacje  
o realizowanych działaniach edukacyjnych dla branży budowlanej przy udziale regionalnych partnerów 
(Grupa Robocza i sygnatariusze Porozumienia), mediów (wywiady) oraz w formie elektronicznej na 
oficjalnej stronie OIP Bydgoszcz. Wszelkie działania prewencyjno- promocyjne dot. tematu były 
zamieszczane na profilu społecznościowym Twitter. 

 

 
Screen ze strony Radio PIK – audycja Dyżur eksperta 
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Screen ze strony TVP3 Bydgoszcz – dot. Tygodnia Bezpieczeństwa 
 

 

5. Działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie 
indywidualnym „Szanuj życie! Bezpieczna praca  
w gospodarstwie rolnym” 

 
Informacje ogólne  

W 2021 r. pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy, kontynuowali działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym. 

 Głównym obszarem działań prowadzonych w ramach programu „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym” niezmienne od wielu lat są różnego rodzaju przedsięwzięcia 
szkoleniowo-edukacyjne. Adresatami tych działań są przede wszystkim rolnicy prowadzący 
indywidualne gospodarstwa, członkowie ich rodzin, uczniowie szkół o profilu rolniczym oraz 
opiekunowie praktyk zawodów rolniczych, a także inne osoby narażone na utratę zdrowia i życia 
w związku z wykonywaniem pracy rolniczej. 

Drugim kierunkiem działań prewencyjnych są wizytacje indywidualnych gospodarstw rolnych, 
prowadzone w czasie wiosennych prac polowych, żniw i jesiennych okresów pracy.  
 
W ramach realizacji działań prewencyjnych przeprowadzono:  

 17 szkoleń dla 521 dzieci i uczniów  
 1 konkurs Plastyczny dla Dzieci we współpracy z KRUS- 24 dzieci 
 2 szkolenia dla 47 rolników 
  64 wizytacji gospodarstw indywidualnych i prac polowych podczas których działaniami objęto 

157 osób 
 1 Konkurs we współpracy z KRUS na łamach lokalnej prasy- 20 osób 

 
Ponadto z inicjatywy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zorganizowano cykl  

6 szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, dzielnicowych z Komend Miejskich i Powiatowych województwa 
kujawsko-pomorskiego, w których łącznie wzięło udział 81 osób. 

Za pośrednictwem Skype’a odbyła się także Komisja ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie 
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. 

 
Działalność szkoleniowa 

Działania szkoleniowo - edukacyjne stanowiły główny kierunek podejmowanych działań. Jak co 
roku, zainteresowaniem cieszyły się prelekcje zorganizowane w szkołach ponadpodstawowych, 
skierowane do uczniów kształcących się w zawodach o profilu rolniczym oraz rolników przyjmujących 
uczniów odbywających praktyki zawodowe. Prowadzący wskazywali słuchaczom zagrożenia, na jakie 
mogą być narażeni w obrębie gospodarstwa rolnego, najczęstsze zaniedbania do jakich dochodzi w 
trakcie prac rolniczych oraz ich skutki w postaci wypadków. Szczegółowo omówiono, jakie prace 
stanowią największe niebezpieczeństwo, będąc powodem najczęstszych zdarzeń wypadkowych. 
Wskazano dobre praktyki oraz skuteczne rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa pracy. 
Rolnikom i uczniom szkół o profilu rolniczym odbywającym praktyczne przygotowanie do zawodu, 
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przekazywane były karty bhp przydatne do dokonania samokontroli stanu bezpieczeństwa 
w gospodarstwie. 

Część szkoleń, z uwagi na sytuację związaną z gwałtownie rozprzestrzeniającym się wirusem 
SARS-CoV-2 i wzrostem liczby osób zakażonych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 
dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie, odbyło się za pośrednictwem komunikatorów np. Skype 
czy platform np. Teams. 

 

   
Szkolenie w Zespole Szkół Publicznych w Gąsawie Szkolenie zdalne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie 

 
Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzono także szkolenia i pogadanki 

skierowane do dzieci w wieku szkolnym. W trakcie spotkań (podczas lekcji oraz półkolonii) wskazano 
zagrożenia występujące w obrębie gospodarstwa rolnego a także omawiano prace szczególne 
niebezpieczne, których nie powinny wykonywać dzieci do lat 16. Prowadząca spotkania szczególną 
uwagę poświęcała zagadnieniom dotyczącym prawidłowych postaw i zachowań, które powinni 
prezentować zarówno dorośli jak i dzieci znajdujące się w sąsiedztwie maszyn i urządzeń. 

 

   
Szkolenie (pogadanka) z udziałem Straży Pożarnej w Szkole Postawowej w Pakości 

  
Szkolenie (pogadanka) z udziałem Policji w Szkole Postawowej w Pieraniu 
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Wizytacje indywidualnych gospodarstw rolnych 
Jak co roku w ramach realizacji założeń programu inspektorzy pracy przeprowadzali wizytacje 

indywidualnych gospodarstw rolnych. w czasie których dokonywali oceny stanu bezpieczeństwa 
budynków inwentarskich i gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz udzielali doradztwa technicznego. 
Rolników instruowano w jaki sposób bezpiecznie zorganizować stanowiska pracy, wskazywano na 
konieczność stosowania ochron indywidualnych czy uczulano na właściwe metody obsługiwania 
maszyn i zwierząt gospodarskich. 

W trakcie wizytacji wiosennych prac polowych ocenie pracowników PIP poddawano stan 
ciągników rolniczych, maszyn i urządzeń oraz sposoby prowadzenia pracy. Zwracano uwagę na 
porządek w kabinie, ciągnika, osłony wałów przegubowo-teleskopowych, oświetlenie i ogólny stan 
przyczep używanych przy transporcie.  

Ponadto, w obejściu odwiedzonych gospodarstw rolnych spotykano się ze złym stanem 
nawierzchni podwórza, niezabezpieczonymi drzwiami i progami pomieszczeń gospodarczych czy 
niewłaściwą instalacją oświetlania obejścia. Zaobserwowano także w gospodarstwach ogólny 
nieporządek, brak wyznaczonych miejsc do przechowywania maszyn i urządzeń, czy użytkowanie 
drabin stanowiących zagrożenie (brak zabezpieczenia przed przewróceniem w postaci haków, czy 
zaczepów). Dużą pomocą przy wskazywaniu nieprawidłowości rolnikom podczas wizytacji okazywały 
się broszury informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 

Podczas tegorocznych wizytacji zaobserwowano poprawę stanu zabezpieczeń otworów 
zrzutowych, a otwory w ziemi na terenie obejścia będące elementem infrastruktury tj. szamba, zbiorniki 
na gnojówkę i gnojowicę, w większości przypadków były zabezpieczone i osłonięte. Odnotowano 
przypadki złego stanu technicznego schodów co przejawiało się niewłaściwym stanem stopni oraz 
brakiem poręczy i barierek. Część budynków głównie inwentarskich w gospodarstwach posiadała 
pokrycia dachowe z płyt azbestowych, uszkodzonych, popękanych, z wyraźnymi ubytkami. 
Stwierdzono także niewłaściwy sposób przechowywania środków ochrony roślin i innego rodzaju 
chemikaliów. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno stan maszyn rolniczych, gospodarstw oraz 
bezpieczeństwa pracy ulega poprawie. Zauważona została również świadomość zagrożeń rolników  
i członków ich rodzin. 
 
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. 
 
Posiedzenie Grupy Roboczej Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie 

W dniu 19.06.2021 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński powołał 
Grupę Roboczą Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy  
w Bydgoszczy. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa  
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Bydgoszczy, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. 

Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej odbyło się 6.07.2021 r. w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, na którym ustalono nowe płaszczyzny współpracy, spotęgowania 
oraz ożywienia już prowadzonych wspólnie działań, a w kolejnym kroku wypracowania nowych 
standardów bezpieczeństwa przy pracy rolniczej. 
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Posiedzenie grupy roboczej Komisji ds. Bezpieczństwa i Higieny Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy 

 
Z uwagi na sytuację związaną z gwałtownie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2  

i wzrostem liczby osób zakażonych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego 
roznoszenia oraz w trosce o zdrowie, posiedzenie Komisji odbyło się 14 grudnia 2021 r. za 
pośrednictwem Skype’a. 

W spotkaniu wzięli udział: uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Kazimierza Wielkiego w Kowalu, kierownictwo i przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy oraz członkowie Komisji m. in. z Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. 

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wygłosił prelekcję dot. wypadków przy pracy rolniczej  
w województwie kujawsko-pomorskim oraz chorób zawodowych rolników. 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspektora pracy, który omawiał 
zagrożenia przy pracy rolniczej z maszynami. 

Trzecia część spotkania z udziałem członków Komisji oraz grupy roboczej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy została 
poświęcona podsumowaniu wspólnych działań instytucji działających na rzecz rolnictwa w mijającym 
roku oraz omówiono wspólne obszary działań na rok 2021. 

 

  
 

Zdalne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczństwa i Higieny Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy 
 
Udział w dożynkach  

W okresie letnim pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział  
w 8 imprezach typu dożynki. Zorganizowano stoiska informacyjne, w których odwiedzający mogli 
zasięgnąć opinii dot. nie tylko bezpiecznej pracy w rolnictwie, ale także warunków pracy pracowników 
sezonowych. Rozdysponowywano wydawnictwa PIP oraz gadżety promocyjne z logo PIP OIP  
w Bydgoszczy oraz kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 
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Stoisko informacyjne na dożynkach w Lubiewicach Stoisko informacyjne PIP OIP w Bydgoszczy na dożynkach  

w Koronowie 

 
 
 

6. Promocja zagadnień ochrony pracy wśród uczniów  
i studentów - program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa” 
 

Informacje ogólne 
W poprzednich latach program „Kultura bezpieczeństwa” w Województwie Kujawsko – 

Pomorskim skupiała się głównie na działaniach w szkołach branżowych. Spotkania z uczniami miały na 
celu budowanie świadomości o tym, jak istotne jest bezpieczne środowisko pracy, gdyż uczniowie 
zaczynając prace, już podczas praktyk stykają się z zagrożeniami. Założenie to jest oczywiście 
słuszne, jednak grupą którą również należy przygotować do startu na rynek pracy są studenci.  
W 2021 r. Okręg bydgoski zintensyfikował działania wśród młodzieży akademickiej. Podpisanie 
porozumień o współpracy z dwoma największymi ośrodkami naukowymi w Bydgoszczy - Collegium 
Medicum UMK oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego – pozwoliło dotrzeć do szerszego grona 
odbiorców dzieląc się wiedzą, jak zadbać o siebie jako pracownika.  

 
Realizacja programu 

W 2021 r. do programu przystąpiło 36 placówek, natomiast program zrealizowano w 30 
szkołach. Najwięcej szkół biorących udział w „Kulturze bezpieczeństwa” zlokalizowanych jest  
w Bydgoszczy, jednak ambicją okręgu bydgoskiego jest, aby program dotarł do szerszej grupy uczniów 
w całym Województwie Kujawsko – Pomorskim, również do szkół najbardziej oddalonych od Okręgu. 
W 2021 r. do realizacji programu zaproszone zostały cztery nowe szkoły. Udało się rozszerzyć 
program na 15 z 19 powiatów. Porównanie rozkładu zaangażowanych placówek na mapie 
województwa w roku 2019 i 2021 przestawiono na rysunku 1.  
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Rozkład szkół biorących udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

 
 
Deklarację udziału w programie w roku szkolnym 2020/2021 złożyło 132 nauczycieli, z czego 

11 osób finalnie nie zrealizowało założeń programu. Do programu przystąpiły 4 nowe placówki. 
Szkolenia przeprowadzane w 2021 r. odbyły się w połowie zdalnie (5 z 10 spotkań). Łącznie 

przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeszkolili 579 osób.  
 
Mając na względzie doświadczenia ze spotkań on-line z 2020 r., postanowiono wykorzystać 

możliwości technologiczne i zaprosić do spotkania kilka szkół o podobnym profilu. We współpracy  
z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizowano szkolenie dla szkół 
rzemiosła z regionu. Aż 93 uczniów poznało prawa, jakie im przysługują jako pracownikom 
młodocianym.  

 
 
 

 
Screenshot ze szkolenia dla szkół rzemieślniczych 

 
 
Spotkania pracownika Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z uczniami oraz 

nauczycielami organizowane były głównie na wniosek nauczycieli, którzy wyrażali chęć 
przeprowadzenia tego rodzaju szkoleń. 
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Prelekcja w Zespole Szkół w Żninie. 
 

 
 Poruszane zagadnienia dostosowywane były do profilu placówki oraz zapotrzebowania. 

Stacjonarne szkolenia dają możliwość większej interakcji z uczniami.  
 

Kluczowym elementem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” są lekcje 
przeprowadzone przez nauczycieli na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych PIP. 
Dynamiczne zmiany w prawie pracy w związku z sytuacją pandemiczną budzą wiele pytań  
i wątpliwości wśród uczniów, którzy niedługo wkroczą na rynek pracy. Tematem spotkania, które 
odbyło się 14 kwietnia, nauczycieli z nadinspektorem pracy były zagadnienia, z którymi uczniowie 
zwracają się do nauczycieli, tj.: zmiany w prawie pracy i BHP związanymi z sytuacją epidemiczną oraz 
zagadnienia związane z zatrudnianiem młodocianych. 

 

 

 

 

Screenshot ze szkolenia z nauczycielami 

 

W spotkaniu uczestniczyło 36 nauczycieli z 28 placówek z województwa kujawsko-
pomorskiego realizujących program Kultura bezpieczeństwa. Aktywny udział uczestników  
i liczne pytania zaowocowały pomysłem, aby spotkania nauczycieli z inspektorem pracy odbywały się 
cyklicznie. 
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Pedagodzy, którzy zdecydowali się dokończyć program w 2020 r., w większości przypadków 
rozszerzali minimalny zakres i przeprowadzali więcej niż dwie lekcje trafiając do większej ilości 
uczniów. Z nadesłanych sprawozdań wynika, że na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
nauczyciele przeszkolili 2162 podopiecznych. Pracownicy Inspekcji Pracy nie są w stanie przeszkolić 
ponad dwóch tysięcy osób w ciągu roku, dlatego bardzo istotne jest żeby zachęcać coraz większą 
liczbę nauczycieli do udziału w programie. Oni to bowiem docierają do licznych grup młodzieży.  
 
Spotkania ze studentami, pracownikami naukowymi, uczniami i nauczycielami placówek 
niebiorących udziału w programie edukacyjnym 

W 2021 r. przeprowadzono szereg spotkań z partnerami instytucjonalnymi, które zaowocowały 
trzema porozumieniami między placówkami - z Collegium Medicum UMK, Uniwersytetem Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy oraz Głównym Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy. Porozumienia wśród 
założeń mają przeprowadzanie wspólnych działań edukacyjnych dotyczących podnoszenia poziomu 
wiedzy z zakresu prawa pracy i BHP wśród studentów.  
 

Zbigniew Studziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, objął patronatem honorowym 
Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Stosunki pracy w dobie pandemii”. Wydarzenie 
zorganizowane przez Studenckie Koło Prawa Pracy UMK oraz Katedrę Prawa Pracy WPiA UMK, 
odbyło się 25.03.2021 na platformie Teams.  

Okręgowy Inspektor Pracy podczas swojego wystąpienia podziękował Organizatorom za 
stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat stosunków pracy, związanej z niespotykanym wcześniej 
wyzwaniem w postaci światowej pandemii wirusa SARS-CoV-2. Podkreślił również, że wszelkie 
działania zmierzające do poprawy relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcami akceptuje i wspiera, 
dlatego z przyjemnością objął wydarzenie patronatem honorowym. 

W panelu eksperckim konferencji OIP Bydgoszcz reprezentował Inspektor Pracy, który 
przybliżył 35 studentom praktyczne aspekty ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z COVID-19. W całodniowym wydarzeniu skierowanym do ekspertów, doktorantów i studentów, 
których obszar zainteresowań znajduje się w obrębie prawa, psychologii, socjologii lub 
ekonomii, wzięło udział 48 prelegentów oraz ponad 60 uczestników biernych. Podczas konferencji 
przeprowadzono wiele konstruktywnych rozmów i rzeczowych wymian poglądów dzięki dyskusjom 
zaplanowanym po każdym z paneli tematycznych. 
 

7. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 
pracy 

 
Informacje ogólne 

W roku 2021 pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy po raz kolejny 
realizowali założenia programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu  
w miejscu pracy”. Od ośmiu lat filarem działań prewencyjnych na tym polu są organizowane warsztaty 
antystresowe prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa akademickiego, zajmującego się 
psychologią pracy. 
 
Realizacja programu 

Kontynuując założenie z 2020 r. postanowiono zaprosić do udziału w programie pracodawców 
z jednej branży, aby skuteczniej pokazać podczas warsztatów jak przeciwdziałać negatywnym skutkom 
stresu w pracy. W 2021 zaproszono do udziału instytucje państwowe z regionu. Klucz, jakim kierowano 
się przy doborze uczestników było występowanie podobnych stresorów uwzględniając charakterystykę 
pracy umysłowej w jednostce budżetowej.  

Zaproszono do udziału 10 podmiotów. Spotkanie przeprowadzono w dużej sali konferencyjnej, 
w reżimie sanitarnym, 9 września 2021 r. Wydarzenie zgromadziło 10 uczestników reprezentujących 
m.in. urzędy skarbowe i uczelnie. Przed rozpoczęciem szkolenia rozdano osobno pakowane zestawy 
broszur i poradników PIP. W pierwszej części koordynator programu opowiedziała uczestnikom 
dlaczego stres to ważny temat w działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Omówione zostały 
założenia programu, przedstawiono Skalę Ryzyka Psychospołecznego oraz zachęcano do 
przeprowadzenia ankiet wśród pracowników. Jednakże żaden z uczestników nie wykazał 
zainteresowania badaniem.  
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Prowadzący warsztaty dr M. Michalak 

 
Po prelekcji nastąpiła część warsztatowa, którą poprowadził dr Maciej Michalak kierownik 

pracowni Zakładu Psychologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy. Doktor Michalak skupił się na nowoczesnych i skutecznych praktykach w zakresie 
ograniczania poziomu stresu oraz metodach radzenia sobie z tym szkodliwym czynnikiem. 
Przeprowadzał ćwiczenia i modelowe sytuacje, w których pracownicy zarządzający w instytucjach 
państwowych znajdują się na co dzień. 

 

8. Konkursy PIP promujące pożądane postawy w zakresie 
praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczną 
i higieniczną pracę 

 
Informacje ogólne 

Działalność prewencyjna realizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy, polega przede 
wszystkim na organizowaniu lub współorganizowaniu z partnerami społecznymi konkursów, których 
ideą jest propagowanie wiedzy na temat bezpieczeńtwa w procesie pracy oraz rozpowszechnianie 
najlepszych, wartych powielania rozwiązań organizacyjnych, technicznych oraz respektujących 
przepisy prawa. 

Dodatkowym aspektem organizowanych konkursów jest wyróżnianie pracodawców 
wdrażających najlepsze rozwiązania, których zastosowania przyczyniają się do poprawy warunków 
pracy. 

Konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” 

Celem konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodaców 
organizujacych pracę w sposób zapewniajacy wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracobiorcom oraz realizację przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia. 
Wyszczególniono 3 kategorie ze względu na wielkość podmiotów, tj.: zakłady zatrudniające do 49 
pracowników, zakłady w których pracuje od 50 do 249 osób oraz zatrudniające powyżej 249 
pracowników. W XXVIII edycji konkursu udział wzieło 6 przedsiębiorstw, które podjęły dodatkowe 
działania w obrębie organizacji pracy, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak  
i prawnej ochrony pracy. Wszystkie zgłoszone zakłady spełniły wymagania formalne.  

Komisja konkursowa dokonała oceny, biorąc pod uwagę różnorodność i skalę problemów 
związaną z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy w zgłoszonych zakładach o różnej wielkości 
zatrudnienia. W kategori zakładów pracy zatrudniajacych do 49 pracowników nie sklasyfikowano 
żadnego podmiotu. Zwycięzcy w kategoriach zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz 
zatrudniających powyżej 249 osób reprezentowały Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy na 
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szczeblu ogólnopolskim. Zakład MONDI BAGS ŚWIECIE SP. Z O.O. został laureatem etapu 
ogólnopolskiego konkursu, który był podsumowany na Zamku Królewskim w Warszawie. 

 
 kategoria od 51 do 249 zatrudnionych:  

I miejsce - MONDI BAGS ŚWIECIE SP. Z O.O. ul. Bydgoska 12, 88-100 Świecie 
II miejsce - DETAL-MET SP. Z O. O., Pikutkowo 43A, 87-880 Brześć Kujawski 
III miejsce - AS PRODUKT Sebastian Pasturek, ul. Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka 
IV miejsce - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O., ul. Płocka 

30/32, 87-800 Włocławek 
V miejsce - VERONI SP. Z O. O., ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-200 Brzeźno 

 
Zwycięski zakład prowadzi działalność produkcyjną polegająca na wytwarzaniu worków 

papierowych do produktów przemysłowych dla kontrahentów polskich i zagranicznych. Produkcja  
w znacznym stopniu jest zautomatyzowana. 

Zakład poszczycić się może brakiem wypadków od 2018 r. Wpływ na to ma niewątpliwie 
przykładny stan obiektów, pomieszczeń pracy i nowoczesne, zautomatyzowane linie produkcyjne oraz 
wprowadzony system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o wymagania standardu PN-ISO 
45001:2018. 
 

 kategoria powyżej 250 zatrudnionych: 
I miejsce - BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O., ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota 

 
BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. prowadzi działalność w zakresie 

projektowania, wytwarzania, dostarczania wyrobów systemowych z blachy stalowej czarnej, 
ocynkowanej lub nierdzewnej. Produkowane są szafy i obudowy teleinformatyczne, obudowy 
elektroinstalacyjne, obudowy do przemysłu spożywczego i chemicznego, nagrzewnice i wentylatory 
oraz systemy wentylacyjne.  
 Ciągłe inwestycje polegające na wybudowaniu nowych obiektów oraz modernizacji 
istniejących, modernizacja linii technologicznych i wymiana parku maszynowego, w sposób istotny 
wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa (ilość wypadków, wysokość stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe). 
 

Podczas corocznej gali podsumowujacej programy prewencyjne realizowane przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu.  
 

 
Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z przedstawicielami podmitów w kategorii zakładów 

zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 
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Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 

Tegoroczna edycja konkursu miała początek w 2020 r. Z uwagi na okres pandemii wyłonienie 
laureatów nastąpiło w 2021 r. 

W latach 2020-2021 do konkursu zgłosiło się 7 pracodawców, w tym 2 pracodawców 
stanowiących konsorcjum. Pracodawcy ci są generalnymi wykonawcami łącznie 6 inwestycji 
budowlanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem konkursu jest promowanie 
wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji 
obiektów budowlanych. Ocenie w konkursie podlega zgłoszona budowa, w szczególności punktowane 
jest stosowanie dobrych praktyk zmierzających do poprawy kultury pracy oraz zmniejszających ryzyko 
wypadków przy pracy. 
 
Laureaci to: 
I miejsce – ERBUD S.A., 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1,  
nazwa inwestycji: „Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i dwoma garażami 

podziemnymi wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz relokacją komina kotłowni.” – 
ul. Garbary 5; Bydgoszcz; 

II miejsce – PEKABEX BET S.A., 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27, 
nazwa inwestycji: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych”; ul. Okólna 12, Toruń 
ex aequo 
III miejsce – BUDIMEX S.A., 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9, 
nazwa inwestycji: „Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Dworzysko (odc. 1)” 
III miejsce – P.W. „EBUD” – PRZEMYSŁÓWKA SP. Z O.O., 85-375 Bydgoszcz, ul. Biskupińska 11 
nazwa inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa zespołu budynków teatru kameralnego”; ul. Grodzka 14-

16; Bydgoszcz 
 
Politykę bezpieczeństwa spółka ERBUD realizuje przez siedem kluczowych punktów: 

1. Planowanie bezpieczeństwa pracy. 
2. “Nie” dla kompromisów w kwestii bezpieczeństwa. 
3. Uświadomienie sobie, że inwestycje budowlane bez wypadków są możliwe. 
4. Rozwijanie kultury bezpieczeństwa wśród wykonawców. 
5. Promowanie postaw przywództwa w BHP, niezależnie od stanowiska. 
6. Doskonalenie rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 
7. Jednakowe standardy bezpieczeństwa wszędzie.  

 
Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawa pracy i bhp „Poznaj swoje 
prawa w pracy” 

21 stycznia 2021 r. odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych pn. „ Poznaj swoje prawa w pracy” na platformie Teams. Uczestnikami 
konkursu byli uczniowie z 13 szkół uczestniczących w I etapie organizowanym w szkołach  
z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Uczestników przywitał Zbigniew Studziński, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Bydgoszczy. 

Do konkursu zostało zgłoszonych 26 uczniów. Udział wzięło 25 osób. Testy jednokrotnego 
wyboru zostały przeprowadzone w formie interaktywnego formularza na portalu testportal.pl. Do 
wyłonienia laureatów regionalnego etapu potrzebna była dogrywka w formie testu składającego się  
z 20 pytań oraz II dogrywka w formie ustnej. 
 
Na podstawie wyników Regionalna Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia i wyłoniła laureatów: 
 
I miejsce - uczennica z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią 
II miejsce - uczennica również z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią 
III miejsce - uczeń z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu. 
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Screenshot z ustnej dogrywki podczas konkursu on-line 21.01.2021 r. 

 
28 maja 2021 r. odbył się etap centralny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Wyjątkowo 

finał nie odbył się w Warszawie. Najlepsi uczniowie zostali zaproszeni do Okręgowych Inspektoratów 
Pracy i trzeci etap rywalizacji rozegrano jednocześnie w 16 miejscach w Polsce. Niestety uczniowie  
z Kujawsko-Pomorskiego nie zostali laureatami w etapie centralnym. 

Regionalny konkurs wiedzy o zasadach bhp dla pracowników młodocianych 
zatrudnionych w rzemiośle pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości już drugi rok z rzędu odwołał konkurs. Podstawą decyzji była ochrona zdrowia  
i bezpieczeństwa młodzieży oraz innych osób zaangażowanych jego w organizację. 

Współorganizatorem konkursu „Bezpiecznie od startu” corocznie był Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

W 2021 r. odbyła się XVIII edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Państwową Inspekcją Pracy, 
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Członkowie komisji – przedstawiciele instytucji oraz organizacji działających na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, odwiedzili 67 zgłoszonych gospodarstw na terenie całego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas trzech etapów regionalnych oraz etapu 
wojewódzkiego.  

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 9 gospodarstw, po 3 zwycięskie z każdego etapu 
regionalnego. 
 
Wojewódzka Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca: 
I miejsce – gospodarstwo p. Marcina Wasiniewskiego z miejscowości Kiełpin, gm. Tuchola, 
II miejsce – gospodarstwo p. Marka Buraka z miejscowości Dulsk, gm. Radomin, 
III miejsce – gospodarstwo p. Mariusza Ćwika z miejscowości Górki Zagajne, gm. Kcynia. 
Laureat etapu wojewódzkiego został zakwalifikowany do etapu centralnego. 
Gospodarstwo rolne p. Marcina Wasiniewskiego w etapie centralnym zajęło II miejsce. 

Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 

Do konkursu przystąpił jeden Społeczny Inspektor Pracy, tj. Piotr Fabiański Zakładowy SIP  
z Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. ul. Niepodległości 42 w Kruszwicy. 

Do oceny aktywności i efektów działania społecznego inspektora przyjęto kryteria zawarte  
w regulaminie i przyznano punkty na podstawie przedstawionych dokumentów. 
Komisja postanowiła przyznać I miejsce wyżej wymienionemu. 

Laureat, który poprzez swoją działalność na terenie zakładu pracy w ramach pełnionych zadań 
aktywnie przyczynił się do zapewnienia poprawy stany bhp oraz ochrony praw pracowniczych, 
otrzymał nagrodę rzeczową oraz grawerton.  
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Piotr Fabiański odbiera nagrodę z rąk Zbigniewa Studzińskiego Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy oraz 
Waldemara Adametza Z-cy OIP ds. Nadzoru, podczas uroczystej Gali. 

 
W tym roku po raz kolejny konkurs odbywa się w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. 

Piotr Fabiański jako zwycięzca konkursu wojewódzkiego został zakwalifikowany do etapu centralnego. 
Werdyktem komisji centralnej został uhonorowany nagrodą Głównego Inspektora Pracy.  

Konkurs „Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy” 

W 2020 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zainicjowało konkurs 
„Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy”. W drugiej edycji konkursu w Województwie Kujawsko-
Pomorskim etap regionalny organizował toruński oddział OSPSBHP w partnerstwie z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych 
przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących 
doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy.  

W konkursie nagrodzony został Pan Przemysław Kozłowski z firmy Wilhelm Herm. Müller 
Polska Sp. z o.o. ul. Solna 20 w Bydgoszczy, który poprzez swoją pracę i doradztwo pracodawcy 
przyczynia się do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, budowania kultury 
bezpieczeństwa, a przede wszystkim do ograniczania liczby wypadków i chorób zawodowych  
w zakładzie pracy. 

W dniu 4.11.2021 r. podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy i programy 
prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Przemysław Kozłowski odebrał 
pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy oraz statuetkę 
ufundowaną przez Prezesa OSPSBHP w Toruniu. 

 

 
Przemysław Kozłowski podczas uroczystej Gali. Na zdjęciu Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy  

w Bydgoszczy (pierwszy z prawej), Iwona Glamowska p.o. Z-cy OIP ds. Prawno-Organizacyjnych  
i Marek Karczewski Prezes OSPSBHP w Toruniu (pierwszy z lewej). 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

163 | S t r o n a  

Konkursy własne 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy był współorganizatorem XI Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy- od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów 
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa 
rolnego.  

W konkursie wzięło udział 961 uczniów ze 121 placówek oświatowych Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w dwóch kategoriach: klas 0-3 oraz 4-8. Spośród prac komisja konkursowa 
wyłoniła po trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz 10 wyróżnień w grupie wiekowej 1-3 i 10 wśród 
prac uczniów klas 4-8. 

 

 
 

Prace dzieci biorących udział w Konkursie plastycznym 
 

Na łamach „Gazety Pomorskiej” odbył się coroczny konkurs „Bezpieczna Zagroda”, którego 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy jest współorganizatorem. Celem rywalizacji było 
podnoszenie i popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz kształtowanie 
prawidłowych nawyków i postaw podczas pracy rolniczej. Zasady konkursowe zakładają odpowiedź na 
3 pytania, z których jedno jest otwarte, a pozostałe dwa są testem wyboru. Udział w nim wzięło 31 
czytelników Gazety, nagrodami rzeczowymi uhonorowano 6 najlepszych uczestników. 

Również na łamach „Gazety Pomorskiej” i pod jej patronatem Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Bydgoszczy zorganizował i przeprowadził pierwszą edycję konkursu pn. „Oczami młodego rolnika”. 
Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zamieszkujących tereny wiejskie. 
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie zdjęcia o tematyce „Dobrostan zwierząt w moim 
gospodarstwie” i sporządzenie opisu składającego się z maksymalnie 1000 znaków.  

Przy ocenie prac komisja konkursowa brała pod uwagę: wiedzę merytoryczną dotyczącą 
dobrostanu zwierząt oraz zgodność z tematyką i jej trafne przedstawienie. 

Spośród zdjęć i opisów Komisja konkursowa dokona wyboru po 3 z każdej grupy najwyżej 
ocenionych prac.  
 
Podsumowanie 
 W bieżącym roku z powodu pandemii koronawirusa działania prewencyjne i konkursy trzeba 
było w dalszym ciągu prowadzić w reżimie sanitarnym. Podobnie jak w roku ubiegłym część konkursów 
zostało odwołanych z powodu braku możliwości zapewnienia zdrowia lub bezpieczeństwa jego 
uczestnikom i osobom zaangażowanym w ich organizację. Pomimo to pracownicy okręgowego 
Inspektoratu pracy w Bydgoszczy w interesujący sposób starali się przekazać wiedzę  
o obowiązujących przepisach prawa pracy i zasadach bhp oraz uhonorować tych, którzy tę wiedzę 
najlepiej stosują w praktyce. 
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9. Działania edukacyjno- informacyjne „Czas pracy 
kierowców a wypadki drogowe” 

 
Informacje ogólne 

W ramach programu informacyjno–prewencyjnego „Czas pracy kierowców, a wypadki drogowe” 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenia dla przewoźników 
drogowych oraz uczniów szkół branżowych. Ponadto podjęto inne działania, których celem było 
promowanie kultury bezpieczeństwa wśród kierowców, właściwego zachowania na drodze oraz 
praktycznych rozwiązań organizacyjnych. Z zaproszenia do ww. programu skorzystało m.in Kujawsko-
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego oraz Zespół Szkół  
w Czernikowie.  

 
Szkolenia 

W ramach programu informacyjno – prewencyjnego „Czas pracy kierowców, a wypadki 
drogowe” zorganizowano 2 szkolenia dla przewoźników drogowych. Jedno szkolenie odbyło się  
w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych, a drugie na terenie Zespołu Szkół 
w Czernikowie: 

 15.06.2021r. – szkolenie zorganizowane dla uczniów Zespołu Szkół Branżowych w Czernikowie. 
Inspektor Pracy Magdalena Jaśkiewicz omówiła zagadnienia związane z czasem pracy 
kierowców (okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu  
i gwarantowane okresy odpoczynku kierowcy) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Podkreślono fakt, że praca w tym sektorze wiąże się z wysokim ryzykiem wypadków oraz 
wskazano działania, które poprawią bezpieczeństwo osób wykonujących zawód kierowcy.  
W trakcie szkolenia omówiono zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników 
zatrudnionych na stanowisku kierowcy oraz szczegółowe zasady organizacji czasu pracy 
kierowców. W szkoleniu uczestniczyło 40 uczniów kształcących się w kierunku logistyka 
transportu drogowego.  

 14.09.2021r. – szkolenie w ramach walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych im. Dionizego Woźnego, które jest jednocześnie członkiem Związku 
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Waldemar Adametz Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru, będący jednocześnie głównym specjalistą ds. czasu pracy 
kierowców, przedstawił zagadnienia dotyczące wprowadzenia pakietu mobilności, które  
w znacznym stopniu zmieniło rynek transportowy. Omówiono zmiany dotyczące norm czasu 
jazdy i odpoczynków, dostępu do rynku przewoźnika drogowego, stosowania tachografów 
cyfrowych oraz rozliczania czasu pracy kierowcy. Ponadto przytoczono informacje w zakresie 
zmian mających wejść w życie w lutym 2022 r., w tym nowelizacji ustawy o czasie pracy 
kierowców. W szkoleniu uczestniczyło 108 przewoźników drogowych.  
 

Inne działania 
Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podjęli działania w lokalnych 

mediach mające na celu promowanie dobrych praktyk oraz kultury bezpieczeństwa wśród kierowców tj. 
 w dniu 19.01.2021r. Inspektor Pracy Marek Koziński uczestniczył w audycji Polskiego Radia PIK 

dotyczącej problemu alkoholizmu w pracy, w tym problematyce nadzoru nad pracownikami 
zatrudnionymi na stanowisku kierowcy. Omówiono zadania i obowiązki pracodawcy  
w kontekście działań przeciwdziałającym wypadkom przy pracy. Podkreślono fakt, że alkohol 
powoduje błędną ocenę odległości i szybkości oraz opóźnia reakcje kierowcy; 

 w dniu 1.06.2021r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Waldemar Adametz 
uczestniczył w audycji nocnej Programu Pierwszego Polskiego Radia dotyczącej czasu pracy 
kierowców. Omówiono możliwe formy zatrudnienia kierowcy, normy regulujące czas pracy, 
zasady wykonywania pracy w porze nocnej. Celem audycji było promowanie przestrzegania 
przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w pracy wśród 
osób bezpośrednio wykonujących zawód kierowcy.  
 

Uwagi i wnioski 
W trakcie prowadzenia programu prewencyjnego przewoźnicy drogowi zgłaszali szereg 

wątpliwości oraz obaw związanych z wprowadzeniem w życie Pakietu Mobilności. Dostrzeżono 
również potrzebę poszerzenia zakresu szkolenia o prelekcję psychologa transportu, który omówiły 
czynniki psychospołeczne występujące w środowisku pracy kierowcy oraz wskazałby sposoby 
radzenia sobie ze stresem związanym z tym zawodem. Z pozytywnym odzewem spotkało się szkolenie 
zorganizowane dla uczniów szkół zawodowych oraz technicznych, będących potencjalnymi 
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przewoźnikami drogowymi bądź kierowcami zawodowymi. Powyższa prelekcja wzbudziła 
zainteresowanie młodzieży oraz wskazała im jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
pracy osób wykonujących zawód kierowcy oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.  
 

10. Inne działania prewencyjno-promocyjne 
 

Informacje ogólne 
Pomimo panującej w dalszym ciągu pandemii koronawirusa SARS – CoV – 2 w roku 2021 r. 

w ramach programu zostało zrealizowanych wiele zaplanowanych działań. Między innymi 
przeprowadzono szkolenia w ramach Kujawsko - Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora Pracy, 
a także konferencje i webinaria przy współpracy z różnymi instytucjami i partnerami społecznymi. 
Uczestniczono w targach pracy (on-line) oraz w innych wydarzeniach, w których inspektorzy pracy 
występowali w roli prelegentów, ekspertów i doradców. 

Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, 
związki zawodowe, media, instytucje rządowe i samorządowe. 
 
Spotkania ze stowarzyszeniami, związkami zawodowymi i instytucjami 

W trakcie trwania 2021 r. kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszcz brało 
udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami instytucji publicznych, związków zawodowych, czy 
stowarzyszeń. Spotkania z wymienionymi podmiotami zaowocowało m.in. podpisaniem porozumień.  
 

UCZESTNICZONO LUB PODPISANO POROZUMIENIA Z: 
 
1. Zarządem związku zawodowego NSZZ „Solidarność” Reg. Toruńsko-Włocławskiego.  
 
W dniu 07.06.2021 w siedzibie OIP Bydgoszcz podpisano porozumienie z Zarządem NSZZ 
„Solidarność” Regionu Toruńsko – Włocławskiego w zakresie szeroko rozumianej ochrony pracy 

 

 
 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy a Zarządem NSZZ „Solidarność” 
Regionu Toruńsko – Włocławskiego. 

 
2. Spotkanie z p.o. Komendanta Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  

w Bydgoszczy  
 

8.06.2021 r. w siedzibie OIP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zbigniewa Studzińskiego – 
Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy z mjr Rafałem Grzejszczakiem – powołanym na 
stanowisko p.o. Komendanta Placówki Nadwiślańskiego oddziału SG w Bydgoszczy. W trakcie 
spotkania uzgodniono wspólne działania w 2021 r. w ramach realizacji zadań zawartych  
w Porozumieniu z 30.05.2019 r.  
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Uczestnicy spotkania – kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy i przedstawiciele Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Bydgoszczy. 

 
3. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy  

 
W dniu 15.06.2021 r. w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zawarte zostało porozumienie 

pomiędzy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. Porozumienie ma na celu m.in. podejmowanie działań w celu 
podnoszenia wiedzy studentów i pracowników oraz promowania dobrych praktyk w zakresie prawa 
pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 
 

Prof. dr hab. K. Kędziora-Kornatowska Prorektor ds. Collegium Medicum i Z. Studziński Okręgowy Inspektor Pracy  
w Bydgoszczy w trakcie podpisywania porozumienia. 

 
4. Udział z spotkaniu Komitetu sterującego Małego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie w Województwie Kujawsko-Pomorskiego  
 

W dniu 18.06. 2021r. do porozumienia przystąpiła firma BROSTER z Janikowa. Miało to 
miejsce w trakcie zebrania Komitetu Sterującego Małego Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie w Województwie Kujawsko – Pomorskim które odbyło się w Janikowie. W spotkaniu 
oraz przy podpisaniu porozumienia obecne było także kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy 
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Waldemar Adametz Z-ca OIP Bydgoszcz ds. Nadzoru podczas przemówienia do uczestników spotkania 
 
5. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 
24 czerwca 2021 zawarto porozumienie między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy reprezentowanym przez Rektora – prof. dr hab. Jacka Woźnego a Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy reprezentowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy – 
Zbigniewa Studzińskiego. Celem porozumienia jest dążenie do najwyższych standardów  
w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy i nauki wśród społeczności akademickiej oraz rozwoju 
badań w zakresie ochrony człowieka w środowisku pracy. 

 

 
Uczestnicy spotkania 

 
6. Związek Zawodowy „Budowlani”  

 
23 czerwca 2021 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - 

Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy a Związkiem Zawodowym „Budowlani” Okręg 
Kujawsko-Pomorski. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań i przedsięwzięć 
mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

168 | S t r o n a  
 

 
 

Okręgowy Inspektor Pracy – Zbigniew Studziński wraz z przedstawicielami Związku Zawodowego „Budowlani”  
po podpisaniu porozumienia. 

 
7. Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu 
 

1.07.2021 r. w Inowrocławiu odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy  
w Bydgoszczy ze Starostą Powiatu. Głównym tematem spotkania było utworzenie punktu poradnictwa 
prawnego Państwowej Inspekcji Pracy na terenie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Od 
20.09.2021r. zostało uruchomione biuro, gdzie Inspektorzy Pracy, w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca udzielają porad prawnych. 

 

 
 

Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy i Wiesława Pawłowska Starosta Powiatu Inowrocławskiego 
 
8. Urząd Statystyczny 

Dnia 2.12.2021 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy z kierownictwem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy reprezentowaną przez panią 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk oraz Małgorzata Górka – Kierownika Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Badań Regionalnych. Zainicjowane spotkanie doprowadziło do kolejnego spotkania czego 
efektem było podpisanie porozumienia, które miało miejsce w dniu 20.12.2021 r. 

 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

169 | S t r o n a  

 
 

Podpisanie porozumienia pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy a Urzędem Statystycznym  
w Bydgoszczy 

 
KONFERENCJE PRASOWE 

 
W trakcie 2021 r. odbyły się 4 konferencje prasowe. W każdej konferencji brało udział ścisłe 

kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, a także w zależności od tematu 
konferencji Inspektorzy Pracy, którzy są specjalistami w określonej dziedzinie.  

Pierwsza konferencja odbyła się w dniu 25 marca 2021 r. i poświęcona była podsumowaniu 
działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2020 r. oraz planowaniu kontroli i innych 
działań na 2021 r. 
 

15 lipca 2021 r. odbyła się druga konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu półrocza 
działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. Podczas spotkania Okręgowy 
Inspektor Pracy Zbigniew Studziński przedstawił efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na 
terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pierwszym półroczu, podsumował działalność 
prewencyjno-promocyjną oraz przybliżył działania, które są zaplanowane na drugie półrocze. 
 

Kolejna konferencja odbyła się w dniu 06.10.2021 r. i poświęcona była podsumowaniu działań 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w III kwartale 2021 r. Podczas spotkania Okręgowy 
Inspektor Pracy przedstawił efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na terenie Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz przybliżył działania, które są zaplanowane na IV kwartał.  

 

 
Konferencja prasowa w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

 
22.12.2021 r. odbyła się czwarta konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu działań 

kontrolnych i prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. Podczas 
spotkania Okręgowy Inspektor Pracy przedstawił efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na 
terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w mijającym roku, podsumował działalność prewencyjno-
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promocyjną oraz przybliżył działania, które są zaplanowane na 2022 rok: m.in. inaugurację Kujawsko-
Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy. 
 

KONFERENCJE NAUKOWE 
 
1. Konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Prawa Pracy UMK w Toruniu. 

 
Studenckie Koło Prawa Pracy UMK oraz Katedra Prawa Pracy WPiA UMK zorganizowało  

25.03.2021 r. na platformie Teams Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Stosunki pracy  
w dobie pandemii”. Okręgowy Inspektor Pracy z Bydgoszczy objął wydarzenie patronatem honorowym. 
 
2. Konferencja „Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy" 

 
12.05.2021 r. została zorganizowana konferencja "Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-

szkieletowego w środowisku pracy". Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń 
naukowców (dr H. Styczyńska CM UMK, dr. E. Kościńska UKW), ekspertów (dr. n. med. J. Kąkol ZUS, 
p.o. Nadinspektora Pracy Robert Walentyn PIP, dr M. Podhorecka Krajowa Izba Fizjoterapeutów,  
A. Mrzygłód Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska) i pracodawców (P. Piotrowski Fellowes, J. Kalwas 
Warbud), w celu promowania bezpieczeństwa w pracy oraz zwiększania świadomości dot. schorzeń 
mogących występować w środowisku pracy. 

 

 
Screenshot z konferencji Okręgowy - Inspektor Pracy Zbigniew Studziński podczas przywitania gości 

 
3. Ogólnopolska Konferencja pt. „Blaski i cienie PPK” pod patronatem OIP Bydgoszcz 

 
W dniu 15 czerwca odbyła się ogólnopolska konferencja online „Blaski i cienie Pracowniczych 

Planów Kapitałowych”. Organizatorem wydarzenia był Mentor S.A. wraz z Uniwersytetem Gdańskim  
i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, przy wsparciu Business Centre Club. Wydarzenie zostało 
objęte patronatem przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 
 
4. IX Konferencja „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu”. 

 
W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy kontynuował współpracę  

z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniach 21-22.10.2021 r. 
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. 
Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej”. Celem konferencji było: 

 wsparcie informacyjne oraz doradcze dla osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców 
przy organizowaniu i tworzeniu dostępnego środowiska pracy; 

 wymiana wiedzy i doświadczeń instytucji nadzorujących, środowiska naukowego oraz osób  
z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności przestrzeni publicznej;  

 prezentacja wyników badań nad dostępnością przestrzeni publicznej oraz innowacji na rzecz 
dostępności.  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2021 
 

171 | S t r o n a  

 
Konferencja odbyła się w formule hybrydowej: stacjonarnie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz on-line. 
 

  
Okręgowy Inspektor Pracy w trakcie otwarcia konferencji. Psycholog Marta Bem z Głównego Inspektoratu Pracy  

w trakcie prelekcji, z prawej tłumacz języka migowego. 
 

 
INNE DZIAŁANIA 

 
1. Uroczysta gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy w 2021 r. 
 

Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 4.11.2021 r.  
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 

 
Uczestnicy gali. W pierwszym rzędzie od lewej Piotr Król Poseł na Sejm RP, Waldemar Adametz Z-ca Okręgowego 
Inspektora Pracy ds. Nadzoru, Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy, Ewa Kozanecka Poseł na Sejm RP, 

Iwona Glamowska Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych. 
 
2. Kampania Europejskiego Urzędu ds. Pracy „Prawa przez cały rok” 
 

W sierpniu br. Państwowa Inspekcja Pracy włączyła się w kampanię informacyjną pod nazwą 
„Prawa przez cały rok” Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Kampania miała na celu 
rozpowszechnianie informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników 
sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach Unii Europejskiej. Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Bydgoszczy podjął szereg działań zmierzających do realizacji przedstawionych w kampanii założeń. 
Zrealizowane działania w ramach kampanii ELA: 

1. Zorganizowanie stoisk informacyjnych podczas dożynek gminnych w Murzynnie, 
Barcinie, Koronowie, Woli Wapowskiej, w Toruniu, w Brzoziu, w Lubiewicach oraz Izbicy 
Kujawskiej 
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2. W dniu 30.08.2021 r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Bydgoszczy zorganizowano seminarium. Spotkanie było nagrywane przez TVP3 
Bydgoszcz. Materiał wyemitowano w magazynie informacyjnym „Zbliżenia” w dniu 
30.08.2021 r., został on także zamieszczony na stronie www TVP3 Bydgoszcz  

3. W dniu 4.09.2021 r. w Strzelcach Dolnych gm. Dobrcz pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział w Święcie Śliwki. Zorganizowano stoisko 
informacyjne 

4. W dniu 23.09.2021 r. w PUP w Inowrocławiu zorganizowano punkt porad prawnych 
gdzie mieszkańcy Inowrocławia mieli możliwość skorzystania z porad prawnych 

5. W dniu 23.09.2021r. na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Więcborku zorganizowano 
stoisko informacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy Bydgoszcz 

6. W dniu 24.09.2021r. na terenie Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim zostało 
zorganizowane stoisko OIP Bydgoszcz 

 
Targi pracy 
 
Targi Pracy na WSG 

 
W dniu 11.06.2021r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział  

w Targach Pracy zorganizowanych na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
 
 
 
VI Targi Pracy 

 
12.10.2021 r. na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo – Wystawienniczego odbyły się VI 

Targi Pracy, których celem było zgromadzenie pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia  
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. OIP Bydgoszcz zorganizował stoisko informacyjne. 
 

 
 

Nadinspektor Pracy Andrzej Bugalski na stoisku OIP Bydgoszcz na VI Targach Pracy 
 
V Wirtualne targi Pracy 

 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu 

zorganizowali V Targi Pracy, które odbyły się w dniach 25-29.10.2021. Wydarzenie odbyło się poprzez 
transmisje internetowe na specjalnej platformie. Inspektor Pracy - Specjalista Ewa Weśniuk w czasie 
webinarium omówiła możliwe formy zatrudnienia. 
 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH W MEDIACH LOKALNYCH 
 

Pracownicy OIP w Bydgoszczy wystąpili w dwóch programach telewizyjnych emitowanych na 
antenie TVP3 Bydgoszcz, tj. „3mamy lato” i „Dobrze wiedzieć”, które stanowiły okazję do 
zaakcentowania działalności kontrolnej i prewencyjnej OIP Bydgoszcz. 
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W 2021 r. inspektorzy pracy OIP Bydgoszcz dziesięciokrotnie występowali w audycji „Dyżur 

eksperta” na antenie Polskiego Radia PiK. Tematy poruszane w audycjach dotyczyły najbardziej 
aktualnych spraw. 

Inspektorzy pracy jako eksperci występowali także w innych audycjach Radio PiK: 
 11.08.2021 r. inspektor pracy Dariusz Kistela był gościem Polskiego Radia PiK w audycji 

„Pytać każdy może”. Podczas programu poruszone zostały zagadnienia szczepień przeciwko 
koronawirusowi; czy pracodawca powinien mieć prawo sprawdzenia, czy jego pracownik 
zaszczepił się i jakie są obecne uprawnienia w tym zakresie. 

 23.09.2021r. na antenie Polskiego Radia PiK Inspektor Pracy Wojciech Szota wziął udział  
w audycji radiowej, której tematem były sprawy mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. 

 

  
 

  
 

Inspektorzy pracy podczas audycji w radio PIK. 
 
 
Dyżur eksperta dla widzów TVP 

 
W środę 24 marca 2021r. w godzinach od 11.00 do 13.00 dostępny był, specjalnie dla widzów 

TVP3 Bydgoszcz i czytelników portalu TVP3, numer telefonu pod którym można było uzyskać wszelkie 
informacje na temat pracy zdalnej, jako nowego sposobu wykonywania pracy. Na pytania odpowiadała 
Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Małgorzata Pilarska-Lewczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy Oddział w Toruniu.  
 
Dyżur ekspercki dla czytelników lokalnej prasy. 
 

25.02.2021 r. Inspektor Pracy Ewa Weśniuk odpowiadała na pytania czytelników „Gazety 
Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, „Włocławek Nasze Miasto”, „Grudziądz Nasze Miasto”, 
„Inowrocław Nasze Miasto”. Pytania dotyczyły urlopu wypoczynkowego w czasie pandemii; w tym 
zaległego i bezpłatnego oraz wynagrodzenia.  

W czwartek 19.11.2021 r. eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielali 
porad prawnych w zakresie prawa pracy czytelnikom „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego” 
„Włocławek Nasze Miasto” „Grudziądz Nasze Miasto”.  
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W poniedziałek 23.11.2021 r. porady prawne w zakresie prawa pracy udzielane były 
czytelnikom „Nowości Dziennik Toruński”. 
 

11. Współdziałanie w zakresie poprawy warunków pracy 
 
Informacje ogólne 

W 2021 r. podobnie jak w latach ubiegłych istotną rolę w realizacji ustawowych zadań 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odegrała współpraca z organami władzy, samorządu 
terytorialnego, organami nadzoru i kontroli warunków pracy, a także innymi instytucjami działającymi w 
sferze ochrony pracy. Niestety z powodu specyficznych warunków, jakie postawił przed nami 
wszystkimi stan pandemii koronawirusa, niektóre wieloletnie wspólnie prowadzone działania zostały 
odwołane, bądź też musiały być prowadzone w reżimie sanitarnym. Mimo to wiele działań udało się 
przeprowadzić na nowych poziomach współpracy i w nowych formułach. 

 
W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy podtrzymywał współpracę przede 

wszystkim z instytucjami, z którymi Główny Inspektor Pracy podpisał porozumienia  
o współpracy, a także organami kontroli i organizacjami związkowymi funkcjonującymi na obszarze 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 

Formy współpracy były różnorodne, od wspólnych inicjatyw prewencyjnych, poprzez 
organizację i uczestnictwo we wspólnych konferencjach i spotkaniach, do bieżącego przekazywania 
sobie informacji o występujących nieprawidłowościach, podejmowania wspólnych kontroli w celu ich 
wyeliminowania, do informowania się o wynikach realizacji zamierzonych celów.  
 
 Organy nadzoru i kontroli warunków pracy 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. zawiadomił 1 475 razy właściwe organy  
i urzędy o wynikach kontroli oraz innych sprawach wynikających z bieżącej działalności OIP. Ponadto 
na wniosek zainteresowanych urzędów i instytucji przeprowadzono 179 kontroli oraz zrealizowano 
wspólnie z innymi służbami 51 kontroli. Poniżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie współdziałania OIP 
z organami zewnętrznymi. 

 
W związku z porozumieniem między Głównym Inspektorem Pracy i Prezesem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2021 r. 
kontynuowano współpracę w zakresie kontroli oraz prewencji i promocji dobrych praktyk z Oddziałem 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Przykładem dobrze rozwijającej się współpracy 
było promowanie programu prewencyjnego PIP „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 
zajmujących się obróbką mięsa” oraz kampanii informacyjnej pod nazwą „Prawa przez cały rok” 
Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). ZUS przekazano materiały (plakaty, wydawnictwa oraz ulotki). 
W sali obsługi interesantów na monitorach wyświetlane były plakaty kampanii, plakaty umieszczono 
także na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wydawnictwa natomiast były dystrybuowane w czasie kontaktu 
urzędników z przedsiębiorcami bądź pracownikami załatwiającymi sprawy w urzędzie.  
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Wyszczególnienie wybranych organów Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek 

Informacja o 
wynikach 
kontroli 

Informacje o 
wynikach 
kontroli i 
innych 

sprawach 
(dane z 

rejestrów) 
 

Związki zawodowe 0 26 70 5 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 1 1 2 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 3 9 17 40 

Inspekcja Ochrony Środowiska 0 2 3 1 

SIP 3 0 14 0 

Organa kontroli państwowej (NIK, Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka) 

0 0 0 
1 

Organa samorządu terytorialnego 0 0 0 33 

Organa władzy ustawodawczej (kancelaria 
Sejmu/Senatu, parlamentarzyści)  

0 0 0 
3 

Organizacje pracodawców lub pracobiorców 0 0 0 9 

Straż Pożarna 0 0 1 2 

Transportowy Dozór Techniczny 0 0 1 1 

Urząd Skarbowy/Urząd celno-skarbowy/Izba 
Administracji Skarbowej 

0 30 47 
25 

Nadzór budowlany 1 1 2 6 

UDT 3 1 19 23 

Prokuratura 0 0 11 20 

Policja 13 13 4 222 

Straż Graniczna 27 4 17 20 

Wojewoda 0 4 13 0 

Ministerstwa 0 4 4 0 

Starosta/Prezydent Miasta 0 7 27 0 

Wójt/Burmistrz 0 0 1 0 

Urząd Pracy 0 28 31 43 

ZUS/KRUS 0 33 69 56 

PFRON 0 1 0 1 

Sądy 0 0 0 369 

Rada pracowników 0 0 2 0 

Urząd Celny 1 10 12 0 

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 0 0 1 0 

Fundusz Pracy 0 0 1 0 

Marszałek Województwa 0 0 4 0 

WOMP 0 0 1 0 

Pozostałe 0 5 14 203 

RAZEM 51 179 390 1085 
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Administracja rządowa, samorząd terytorialny, organizacje, partnerzy, media 
 
Spotkanie Zbigniewa Studzińskiego Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy z mjr Rafałem 
Grzejszczakiem p.o. Komendanta Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
w Bydgoszczy. 
 

08.06.2021 r. w siedzibie OIP w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Zbigniewa Studzińskiego - 
Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy z mjr Rafałem Grzejszczakiem – p.o. Komendanta 
Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się w związku 
z powołaniem nowego Komendanta Placówki Straży Granicznej. W jego trakcie uzgodniono 
wspólne działania w 2021 r. w ramach realizacji zadań zawartych w Porozumieniu z 30.05.2019 r., 
które zostało zawarte pomiędzy Komendantem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
a Okręgowym Inspektorem Pracy w Bydgoszczy.  
 
Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w sprawie współpracy w zakresie 
prewencji i promocji. 

W dniu 1.07.2021 r. w gabinecie Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej omawiano 
kwestie związane z nawiązaniem współpracy w zakresie promocji i prewencji pomiędzy Starostwem  
a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania było utworzenie 
punktu poradnictwa prawnego Państwowej Inspekcji Pracy w Inowrocławiu. W spotkaniu z ramienia 
Inspekcji Pracy udział wzięli: Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, Iwona 
Glamowska p.o. Zastępcy OIP ds. Prawno – Organizacyjnych, Waldemar Adametz Zastępca OIP ds. 
Nadzoru oraz Marcin Spychała Przewodniczący NSZZ „Solidarność” przy OIP w Bydgoszczy. 
Uczestnikami spotkania byli także: Tomasz Jeziorek Przewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko – 
Włocławskiego NSZZ „Solidarność” i Mariusz Kawczyński Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Toruńsko – Włocławskiego NSZZ „Solidarność”. 

Efektem spotkania było otwarcie od 20.09.2021r. biura bezpłatnych porad prawnych  
w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.  

 
Spotkanie z kierownictwem bydgoskiego Urzędu Statystycznego. 

2.12.2021 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
z kierownictwem Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Urząd Statystyczny reprezentowała pani 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk oraz Małgorzata Górka – Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka 
Badań Regionalnych. Celem spotkania było zapoznanie inspektorów pracy z rodzajami badań 
statystycznych, jakie przeprowadza Urząd Statystyczny oraz możliwym wykorzystaniu danych 
statystycznych w działaniach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

 
 

Uczestnicy spotkania 
 
W partnerstwie ze stowarzyszeniami i związkami pracodawców Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy w 2021 r. przeprowadził liczne webinaria, np.: 
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 Inspektor pracy w dniu 11 marca uczestniczył w spotkaniu on-line Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Prelekcja dotyczyła zmian w prawie pracy.  

  
 

 
Screenshot ze szkolenia on-line 

 
 Członkowie związku Pracodawców Pomorza i Kujaw spotkali się on-line z inspektorami pracy 

24 marca, żeby dowiedzieć się o obowiązkach jakie spoczywają na pracodawcy związanych 
z Covid-19. Omówiono zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego, BHP  
i organizowania pracy zdalnej.  

 

 
Grafika promująca spotkanie z pracodawcami. 

 
 kolejnym działaniem z partnerem insytucjonalnym było webinarium „Kontrola PIP w praktyce” 

zorganizowane z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. 
 
 

Screenshot z webinara „Kontrola PIP w praktyce” 
 

Inspektorzy pracy przedstawili zasady prowadzenia kontroli, zapoznali uczestników  
z wymaganą dokumentacją, opisali prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp oraz 
odpowiedzieli na pytanie jakie zmiany w kontroli wymogła pandemia. 

Bardzo efektywna okazała się współpraca z partnerami zrzeszonymi w Radzie ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie. W 2021 r. Grupa Robocza Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
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Pracy w Budownictwie, która działa przy Radzie spotykała się sześciokrotnie, w celu omówienia 
funkcjonowania dotychczasowych deklaracji w praktyce, ewaluacji wypadkowości oraz opracowania 
kolejnych deklaracji. W posiedzeniach brali udział członkowie grupy roboczej oraz przedstawiciele OIP 
Bydgoszcz. Ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z ogłoszonej sytuacji pandemicznej na 
terenie kraju, większość spotkań Grupy odbyło się on-line. 

 Dużym wsparciem w działaniach w zakresie prewencji w rolnictwie jest Komisja ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy  
w Bydgoszczy. W dniu 19.06.2021 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew Studziński 
powołał Grupę Roboczą przy Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie. 

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa  
z: Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej, Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Bydgoszczy, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. 

Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej odbyło się 6.07.2021 r. w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, na którym ustalono nowe płaszczyzny współpracy, spotęgowania 
oraz ożywienia już prowadzonych wspólnie działań, a w kolejnym kroku wypracowania nowych 
standardów bezpieczeństwa przy pracy rolniczej. 

 
 

Posiedzenie grupy roboczej Komisji ds. Bezpieczństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym 
Inspektorze Pracy. 

Z uwagi na sytuację związaną z gwałtownie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2  
i wzrostem liczby osób zakażonych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego 
roznoszenia oraz w trosce o zdrowie, coroczne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie odbyło się 14 grudnia 2021 r. za pośrednictwem Skype’a. 

W spotkaniu wzięli udział: uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Kazimierza Wielkiego w Kowalu, kierownictwo i przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy oraz członkowie Komisji m. in. z Kujawsko- Pomorskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. 

W pierwszej części spotkania przedstawiciel Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wygłosił prelekcję dot. wypadków przy pracy rolniczej  
w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz chorób zawodowych rolników. 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać inspektora pracy, który omawiał 
zagrożenia przy pracy rolniczej z maszynami. 
Trzecia część spotkania z udziałem członków Komisji oraz grupy roboczej Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy została poświęcona 
podsumowaniu wspólnych działań instytucji działających na rzecz rolnictwa w mijającym roku oraz 
omówiono wspólne obszary działań na rok 2021. 

W 2021 r. kontynuowano współpracę z organizacjami związkowymi oraz społeczną inspekcją 
pracy organizując szkolenia w ramach Akademii SIP. W sumie zorganizowano 14 szkoleń dla 98 
Społecznych Inspektorów Pracy. Tematyka szkoleń obejmowała podstawy prawne działalności 
społecznych inspektorów pracy, wytyczne do ich działalności m.in. formułowanie zaleceń i uwag oraz 
udział SIP w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy m.in. ustalanie przyczyn 
wypadków oraz wniosków i środków profilaktycznych. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy współpracuje również z Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP. W 2020 r. Stowarzyszenie zainicjowało konkurs 
„Służba BHP - najlepszy doradca pracodawcy”. W Województwie Kujawsko-Pomorskim etap 
regionalny po raz drugi zorganizował toruński oddział OSPSBHP w partnerstwie z Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. Celem konkursu jest promowanie najbardziej zaangażowanych 
przedstawicieli służby bhp – zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak również świadczących 
doradztwo bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Członkowie stowarzyszenia  
w 2021 r.aktywnie włączyli się w program prewencyjny Państwowej Inspekcji Pracy – „Zdobądź dyplom 
PIP”. Efektem ich działań było zgłoszenie się do programu 5 zakładów. Wszystkie przeszły pomyślnie 
poszczególne etapy i otrzymały dyplom. 
 

Kontynuowano współpracę z Dyrektorem Oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy.  
Dwa programy „Dobrze wiedzieć” i „3MAMY LATO” na antenie TVP3 Bydgoszcz z 29 kwietnia oraz 13 
lipca, były w całości poświęcone działalności PIP.  

Program „Dobrze wiedzieć” został poświęcony zagrożeniom w środowisku pracy. Inspektorzy 
pracy odpowiedzieli na pytania związane z pracą zdalną. Druga część rozmowy została poświęcona 
zagrożeniom, na które narażeni są wszyscy pracownicy, tj. zaburzeniom układu mięśniowo-
szkieletowego oraz stresowi.  
 

 

 
 

Screenshoty z programu TVP3 „Dobrze wiedzieć” 
W programie „3mamy lato” poruszono zagadnienia związane z pracą w okresie letnim. 

Zaproszeni goście odpowiedzieli na pytania związane z branżą budowlaną, pracą młodocianych, 
legalnością zatrudnienia i zatrudnianiem cudzoziemców. 
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Piątego października w programie TVP3 „Rozmowa dnia” Waldemar Adametz Zastępca 

Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru rozmawiał o tegorocznej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa 
w Budownictwie. W programie zostały omówione założenia tematu i plany jego realizacji na terenie 
OIP Bydgoszcz. 

 

 
Screenshot z programu TVP3  

 
1.06.2021r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Waldemar Adametz 

uczestniczył w audycji nocnej Programu Pierwszego Polskiego Radia dotyczącej czasu pracy 
kierowców. Omówiono możliwe formy zatrudnienia kierowcy, normy regulujące czas pracy, zasady 
wykonywania pracy w porze nocnej. Celem audycji było promowanie przestrzegania przepisów 
dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w pracy wśród osób 
bezpośrednio wykonujących zawód kierowcy. 
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  
I PREWENCYJNA – ZADANIA 

WŁASNE 
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1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp  
w drukarniach 

 
Informacje ogólne 

W 2021 r. w ramach zadań własnych okręgu realizowano temat „Przestrzeganie przepisów 
prawa pracy i bhp w drukarniach”. W toku przeprowadzonych kontroli oceniano kompleksowo 
przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w ograniczonym zakresie 
przepisów prawa pracy, w zakresie dotyczącym przestrzegania norm czasu pracy dotyczących 
wynagradzania.  

Kontrolą objęto 18 przedsiębiorstw, w których pracę świadczyło 631 osób. W ramach stosunku 
pracy pracę świadczyło 627 pracowników, w tym 284 kobiet, a także 51 pracowników 
niepełnosprawnych. Większość kontrolowanych zakładów to zakłady średniej wielkości zatrudniające 
od 10 do 49 pracowników, w których przeprowadzono 9 kontroli. Skontrolowano także 7 pracodawców 
zatrudniających do 9 pracowników oraz dwa zakłady zatrudniające ponad 100 pracowników. 
Inspektorzy pracy ponadto podjęli próbę kontroli 4 podmiotach gospodarczych prowadzących 
działalność związaną z drukowaniem jednak odstąpiono od przeprowadzenia kontroli z uwagi na brak 
osób świadczących pracę. W kontrolowanych zakładach nie funkcjonowały związki zawodowe. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 117 decyzji. Prawie połowa tj. 56 
decyzji zostało wydanych na piśmie. Do pracodawców skierowano 12 wniosków w wystąpieniach 
związanych z omawianą tematyką. Naruszenia przepisów stwierdzono w każdym z kontrolowanych 
zakładów, niezależnie od ich wielkości. Na uwagę zasługuje fakt, że w jednym zakładzie stwierdzono 
brak aktualnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy (operator wózka 
widłowego). W trzech maszynach stwierdzono, że zastosowane osłony nie gwarantowały 
bezpieczeństwa obsługi (nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia). Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły w większości: 

 braku oznakowania elementów sterowniczych maszyn i urządzeń lub braku oznakowania  
w języku polskim (maszyny w większości wyprodukowane poza Polską), 

 pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 
 szkoleń pracowników w dziedzinie bhp, w tym szkoleń stanowiskowych w tym w przypadku 

wykonywania pracy na kilku stanowiskach, 
 oceny ryzyka zawiązanego z wykonywaną pracą, w tym m.in. na podstawowych stanowiskach 

jak maszynista offsetowy lub introligator oraz zidentyfikowania części zagrożeń związanych np. 
z obsługą plotera, 

 magazynowania (np. niestabilne regały, miejsce składowania) i transportu (brak instrukcji 
transportu ręcznego, niedrożności dróg transportowych),  

 zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z pomostów przy maszynach oraz braku 
oznakowania progów budowlanych, 

 skutecznej wentylacji na stanowiskach pracy oraz w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym, 
 ochrony przeciwporażeniowej (brak pomiarów skuteczności, brak zabezpieczenia tablic 

rozdzielczych).  
 
Najistotniejsze nieprawidłowości związane były ze stanem środowiska pracy. W jednym  

z zakładów pracy, w którym stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne pracodawca, 
prowadzący działalność kilkanaście lat, nie tylko, że nie prowadził badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ale nawet nie wskazał czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy dla których takie pomiary należy wykonywać. W innym z zakładów 
inspektor pracy stwierdził, że na stanowisku operatora urządzeń drukujących – obsługa drukarki 
Manzoni i Paw zatrudniani byli pracownicy pomimo przekroczenia dopuszczalnego stężenia 
chwilowego octanu etylu. 

Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy dotyczyły głównie 
przepisów dotyczących czasu pracy w celu sprawdzenia zapewnienia pracownikom drukarni 
wymaganego odpoczynku, a w konsekwencji również naliczania i wypłacania należnego 
wynagrodzenia z uwagi na przekroczenie norm czasu pracy oraz pracy w godzinach nadliczbowych. 
Nieprawidłowości zostały stwierdzone w 3 zakładach.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
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 niezapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (praca w soboty – szóstego dnia  
w tygodniu), 

 niezapewnienia wymaganego dobowego odpoczynku, 
 zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej, 
 zatrudnianie w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin w tygodniu (zatrudnienie  

w poszczególnych tygodniach po 54 godziny, 46 godzin, 64 godziny i 58 godzin)  
 

Najistotniejsza nieprawidłowość związana była z zatrudnianiem pracownika z orzeczoną 
niepełnosprawnością, który nie posiadał zgody lekarza, w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny naruszeń przepisów prawa to przede wszystkim 
bagatelizowanie zagrożeń w środowisku pracy oraz brak reakcji zarówno przez pracodawców, 
kierujących pracownikami jak i samych pracowników na nieprawidłowości. Pracodawcy i pracownicy 
przyjmują, że ewentualna aktywizacja zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów i zasad, 
których są świadomi nie nastąpi lub nie spowoduje wypadku przy pracy. Dotyczy to również sytuacji 
np. obsługi wózka widłowego bez szkolenia stanowiskowego w tym zakresie oraz profilaktycznych 
badań lekarskich przez pracodawcę. Nieprawidłowości w oznakowania elementów sterowniczych 
maszyn, niestosowanie barw, znaków bezpieczeństwa czy brak ciepłej wody w umywalni traktowane 
są jako pewna norma. Ponadto brakuje wiedzy obowiązków wynikających ze stosowania czynników  
i mieszanin chemicznych. Przyczyną naruszeń w dziedzinie bhp jest również niewywiązywanie 
pracowników czy osób, którym powierzono wykonywanie obowiązków służby bhp z nałożonych 
przepisami obowiązków, a mianowicie funkcji kontrolnych. 

Przyczyny nieprawidłowości w zakresie prawa pracy wynikały z lekceważenia przepisów prawa 
w połączeniu potrzebami pracodawcy oraz chęcią pracowników do większego zarobku (praca przez  
6 dni w tygodniu bez udzielenia dnia wolnego) oraz nieznajomości przepisów (dwukrotna praca w tej 
samej dobie pracowniczej).  
 
Podsumowanie i wnioski  

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli drukarń inspektorzy pracy wydali 117 decyzji,  
w tym 56 decyzji ustnych oraz 50 wniosków w wystąpieniach. W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
udzielili 61 porad prawnych, 109 technicznych oraz 7 z zakresu legalności zatrudnienia. Inspektorzy 
pracy nałożyli 3 mandaty karne w kwotach po 1000 zł na osoby odpowiedzialne za rażące naruszania 
przepisów. Zastosowano również 2 wnioski wychowawcze. Większość zarzutów, pomimo mniejszego 
zakresu kontroli dotyczyło prawa pracy – czasu pracy i terminowości wypłaty wynagrodzenia. W trakcie 
kontroli udzielili 61 porad prawnych, 109 technicznych oraz 7 z zakresu legalności zatrudnienia.  
W 3 drukarniach sprawdzono realizację 15 decyzji wydanych po poprzednich kontrolach. Inspektorzy 
pracy stwierdzili, że zostały one wykonane. 

Stwierdzony stan bezpieczeństwa i higieny pracy w drukarniach nie odbiegał zasadniczo od 
stanu bhp w innych zakładach o ustalonej podobnej wysokości składki wypadkowej. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia, które skutkowałyby skierowaniem decyzji 
wstrzymujących pracę lub kierujących pracowników do innych prac. Około połowy stwierdzonych 
nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli. Wydane decyzje na piśmie w większości 
przypadków dotyczyły typowych nieprawidłowości, które nie są związane tylko z branżą drukarską. 
Przyczyną większości nieprawidłowości w zakresie bhp był nieskuteczny nadzór nad warunkami pracy 
przez pracodawców ale również niewypełnianie obowiązków kontrolnych przez służbę bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wydane środki prawne powinny spowodować przestrzeganiem przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze, które one obejmowały.  

W zakresie naruszenia przepisów o czasie pracy w aspekcie zapewnienia pracownikom 
należnego odpoczynku nieprawidłowości stwierdzono w trzech drukarniach. Naruszenia wynikały 
częściowo z okresowego zwiększenia ilości pracy (praca przez 6 dni w tygodniu bez udzielenia dnia 
wolnego), a czasami z braku znajomości przepisów (dwukrotna praca w tej samej dobie). W pierwszym 
przypadku naruszenia przepisów wiązały się ze zwiększeniem wynagrodzenia pracowników, co 
powodowało, że pracownicy nie czuli się pokrzywdzeni, a wręcz przeciwnie byli zadowoleni  
z dodatkowego wynagrodzenia. Skala naruszeń przepisów prawa pracy była ograniczona do kilku 
pracowników. Realizacja wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych powinna skutkować 
przestrzeganiem przepisów prawa z ww. zakresu w przyszłości. 

Zmiany w technologii druku spowodowane postępem technicznym spowodowały, że  
w drukarniach nie są już stosowane takie technologie, których treść rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 22 listopada 1951 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych, które obejmuje również drukarnie. Ponadto 
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zawiera zapisy dotyczące m.in. oświetlenia czy profilaktycznych badań lekarskich odbiegające od 
obecnie obowiązujących. W żadnej z wydanych decyzji jako podstawy prawnej nie wskazano ww. 
przepisu. Pomimo, że w rozporządzeniu sprzed 70 lat zawarto zapis, będący prekursorem przepisów  
w zakresie oceny ryzyka zawodowego, a mianowicie zapisano, że „pracownik przed dopuszczeniem 
go do pracy powinien być pouczony przez kierownictwo zakładu pracy, jak również przez organa 
specjalne, powołane do czuwania nad bezpieczeństwem i higieną pracy, o niebezpieczeństwach 
grożących życiu i zdrowiu przy wykonywaniu tej pracy oraz o sposobach unikania tych 
niebezpieczeństw”, zdaniem inspektorów pracy przepis ten należałoby uchylić jako niekorelujący ze 
stosowanymi obecnie technologiami druku lub opracować nowy dotyczący bezpieczeństwa pracy  
w drukarniach. Należałoby jednak zmienić, zawęzić lub doprecyzować znaczenie słowa drukarnia, 
ponieważ nie stwierdzono w trakcie kontroli stosowania przemysłowych technik drukowania, do których 
m.in. odnosi się treść ww. rozporządzenia. 

 

2. Kujawsko-Pomorska Akademia Społecznego Inspektora 
Pracy 

 
Informacje ogólne 

Jednym z celów programowych Państwowej Inspekcji Pracy jest poprawa przestrzegania 
prawa oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy. Realizując powyższe, wzorem 
lat ubiegłych, w 2021 r. prowadzono szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy, których wiedza  
i zaangażowanie znacząco wpływa na stan bezpieczeństwa w zakładzie. Szkolenia odbywały się  
w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Społecznego Inspektora. 
 
Szkolenia 

W ramach Akademii zorganizowano 14 szkoleń dla 98 Społecznych Inspektorów Pracy. 
Trzynaście szkoleń odbyło się stacjonarnie. Natomiast ostatnie przeprowadzone w grudniu z uwagi na 
sytuację związaną z gwałtownie rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem liczby 
osób zakażonych, w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz  
w trosce o zdrowie, odbyło się on-line. Szkolenia w ramach Kujawsko – Pomorskiej Akademii 
Społecznego Inspektora Pracy prowadzone były w siedzibie OIP w Bydgoszczy, w zakładach pracy 
oraz w wynajętych przez organizatora salach. 

W szkoleniach brali udział miedzy innymi Społeczni Inspektorzy Pracy z Miejskich Zakładów 
Komunikacyjnych w Bydgoszczy, Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Komunalnego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, placówek oświatowych itp.  

Tematyka szkoleń obejmowała podstawy prawne działalności społecznych inspektorów pracy, 
wytyczne do ich działalności m.in. formułowanie zaleceń i uwag oraz udział SIP w ustalaniu 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym ustalanie przyczyn wypadków oraz wniosków  
i środków profilaktycznych. Na spotkaniach omawiano także najczęściej popełniane błędy przez 
zespoły powypadkowe na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych. 
 

 
 

Szkolenie SIP ze Związku Zawodowego Ciepłowników w Centrum Konferencyjnym „ZAWISZA” 14.10.2021 r. 
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Podsumowanie  

Przekazywana wiedza oraz porady inspektora pracy podczas szkoleń, pomagają w sposób 
znaczący poprawić wiedzę Społecznych Inspektorów Pracy w zakresie prawa pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa. Uczestnicy szkoleń, po ich zakończeniu, są bardziej świadomi odpowiedzialności jaka 
na nich spoczywa podczas pełnienia tej funkcji. 

 

3. Pracuj zgodnie z prawem - działania informacyjno-
edukacyjne skierowane do pracodawców i pracowników 
oraz osób wchodzących na rynek pracy. 

 
Informacje ogólne 

Działania realizowane w ramach tematu odnosiły się do legalności zatrudnienia, opierały się na 
współpracy z partnerami instytucjonalnymi, dzięki którym zaplanowane szkolenia, webinaria, stoiska 
docierały do szerokiej grupy odbiorców. 
 
Spotkania z pracodawcami 

Realizację tematu rozpoczęło Seminarium pt. "Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców  
w dobie pandemii" zorganizowane przez Fundację EMIC w ramach projektu "Masz Prawo Wiedzieć"  
w lutym 2021. Następnie rozpoczęto cykl szkoleń on-line dotyczących zmian w prawie pracy 
związanych z pandemią oraz zmianami kodeksowymi. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadził webinaria dla członków organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców  
z regionu. 

Ewa Weśniuk, starszy inspektor pracy – specjalista uczestniczyła 11 marca w spotkaniu 
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza. Prelekcja dotyczyła zmian w prawie pracy. Duża 
część spotkania została poświęcona na odpowiedzi na pytania uczestników. 

 

 
 

Screenshot ze szkolenia on-line 
 

Członkowie związku Pracodawców Pomorza i Kujaw spotkali się on-line z inspektorami pracy 
24 marca, żeby dowiedzieć się o obowiązkach jakie spoczywają na pracodawcy związanych z Covid-
19. Omówiono zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego, BHP i organizowania pracy 
zdalnej. Inspektorzy wskazali najczęstsze błędy pracodawców wykazane podczas kontroli PIP w 2020, 
w tym dotyczące ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z COVID-19.  
 

Kolejnym działaniem z partnerem insytucjonalnym było webinarium „Kontrola PIP w praktyce” 
zorganizowane z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Ze strony 
Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy udział wzięli: Ewa Weśniuk – Starszy Inspektor Pracy – 
Specjalista oraz Gabriel Tyszkiewicz – Starszy Inspektor Pracy - Główny Specjalista. Inspektorzy pracy 
przedstawili zasady prowadzenia kontroli, zapoznali uczestników z wymaganą dokumentacją, opisali 
prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp oraz odpowiedzieli na pytanie jakie 
zmiany w kontroli wymogła pandemia. 
 

 22 kwietnia odbył się webinar realizowany przy współpracy z Centrum Kształcenia 
Podyplomowego i Szkoleń, Szkoła Biznesu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Tematem 
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spotkania były ostatnie zmiany dot. zatrudniania cudzoziemców na terenie RP oraz rozwiązania 
zawarte w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych, 
oraz najnowsze przepisy prawa pracy odnoszące się do praw i obowiązków pracodawcy. 
 
Udział w projektach partnerów społecznych  

W związku z nawiązaniem porozumienia z Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu 
latem 2021 powstała pierwsza część do nowoutworzonego cyklu nagrań video „Prawo pracy w 
pigułce”. Inspektorzy zaproszeni do wzięcia udziału projekcie odpowiadali na pytania z zakresu prawa 
pracy, które najczęściej zadają pracownicy administracyjni CM. Nagrania zostały opublikowane na 
kanale YouTube Uczelni. Nagranie do cyklu "Prawo pracy w pigułce" zostało również wykorzystane 
przez Fundację Ukraina. W związku z tym, że coraz większa część cudzoziemców wiąże się z naszym 
krajem na stałe, lub planuje się z nim związać. Nagrane treści są dla nich istotne, dlatego Instytut Praw 
Migrantów zdecydował przetłumaczyć je na język ukraiński.  
 
  

Screenshot z video na YouTube „Prawo pracy w pigułce”. 
 
Szkolenia dla pracowników DPS 

W dniach 27 i 28 października w Domu Pomocy Społecznej Promień życia w Bydgoszczy 
odbyły się warsztaty w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 
(https://healthy-workplaces.eu/pl/get-involved/european-week ), których organizatorem byli Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UMK w Toruniu. 

Około 120 pracowników z Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia  
w Bydgoszczy zapoznało się w praktyce ze sposobami pracy z podopiecznymi, które mogą 
przeciwdziałać urazom układów szkieletowo – mięśniowych. Po zajęciach praktycznych  
z fizjoterapeutami CM UMK (dr Jarosław Hoffman z Katedry Geriatrii CM UMK oraz dr Anna Pyszora  
z Katedry Opieki Paliatywnej CM UMK) Inspektor Pracy Mirosław Trojanowski odpowiadał na pytania 
związane z aspektami prawnymi związanymi ze specyfiką pracy personelu z domów pomocy 
społecznej. 
 

  
Warsztaty w DPS. 

 
Inspektor pracy 7 października wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Żninie. Wygłosił referat na temat niektórych zmian w prawie pracy w czasie pandemii 
oraz zatrudniania pracowników sezonowych.  
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W dniu 21 grudnia odbyło się szkolenie on-line w zakresie bhp dla pracodawców 

produkujących kontenery i inne podobne konstrukcje stalowe. Nadinspektor Pracy Mirosław 
Trojanowski przedstawił pracodawcom ich obowiązki w zakresie bhp, a także zagrożenia występujące 
przy obsłudze maszyn oraz przy procesach spawalniczych. Omówił wypadki przy pracy, jakie 
wydarzyły się w 2021 r. w tej branży oraz przedstawił przeprowadzone postępowania powypadkowe.  
 
Wnioski  

Temat „Pracuj zgodnie z prawem - działania informacyjno-edukacyjne skierowane do 
pracodawców i pracowników oraz osób wchodzących na rynek pracy” był wprowadzony w 2021 po raz 
pierwszy i nie będzie kontynuowany w 2022 r. W założeniu realizacja 731 miała wypełnić lukę po 
zakończonym programie „Pracuję legalnie”, jednak formuła nie sprawdziła się. Działania własne 
Okręgu są z reguły prowadzone w temacie 407 i tak też w większości działania zostały zapisywane 
przez inspektorów. Nie ma zatem potrzeby kontynuować tego tematu własnego. 
 

4. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp  
w warsztatach samochodowych  

 
Informacje ogólne 

W ramach realizacji zadań własnych w r. 2021 w Okręgowym Inspektoracie Pracy  
w Bydgoszczy przeprowadzono 18 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bhp w warsztatach samochodowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: 
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Skontrolowane zakłady prowadziły działalność głównie w zakresie konserwacji i naprawy 
pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów 
samochodowych, samochodów osobowych i furgonetek, z wyłączeniem motocykli oraz transportu 
drogowego towarów. 
 
W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 1 046 osób. Skontrolowano: 

 9 podmiotów o zatrudnieniu do 9 osób,  
 7 podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób,  
 2 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. 

 
W 50 % kontrolowanych podmiotów pracę wykonywały osoby młodociane. Wybrane aspekty 

prawnej ochrony pracy tej grupy pracowników zostały objęte kontrolą w ramach prowadzonych kontroli. 
W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie działały związki zawodowe oraz społeczna inspekcja 
pracy.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

W efekcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 202 decyzje 
administracyjne, z czego aż 120 z nich stanowiły decyzje ustne (59,4 %). Pozostałe 82 decyzje 
(40,6%) zostały wydane w nakazach na piśmie. Powyższe środki prawne dotyczyły 1334 pracowników.  

Spośród wszystkich wydanych decyzji 190 stanowiło decyzje terminowe, 11 z nich nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności (w 3 przypadkach były to decyzje skierowane do pracodawców  
w formie pisemnej, pozostałe 8 w formie decyzji ustnych wykonanych w trakcie trwania czynności 
kontrolnych) w jednym przypadku skierowano pracownika do innych prac z uwagi na brak 
wymaganych kwalifikacji - inspektor pracy stwierdził wykonywanie prac polegających na ręcznym 
cieciu termicznym bez uprzedniego przeszkolenia pracownika w tym zakresie.  

Inspektorzy pracy w celu wyeliminowania uchybień natury prawnej, niezwiązanej bezpośrednio 
ze stanem bhp w miejscu pracy skierowali do pracodawców wystąpienia zawierające łącznie 84 
wnioski pokontrolne. 

W czterech przypadkach stwierdzono wykonywanie prac bez uzyskania orzeczenia o braku 
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku w wyniku badań wstępnych, przy czym jeden 
przypadek spośród opisywanych dotyczył pracownika młodocianego. 

 W toku dwóch kontroli skierowano dwa zawiadomienia do Urzędu Dozoru Technicznego  
w związku z eksploatacją urządzeń bez uzyskania wymaganych przepisami decyzji Prezesa Urzędu 
Dozoru Technicznego zezwalających na ich eksploatację. Były to zbiorniki ciśnieniowe kompresora 
sprężonego powietrza oraz dźwigniki o ruchu prostoliniowym stacjonarne. 

W efekcie ujawnionych nieprawidłowości ujętych w obszarze bezpieczeństwa w warsztatach 
samochodowych, w dwóch kontrolach nałożono dwa mandaty karne. Obydwa przypadki zastosowania 
postępowania wykroczeniowego w drodze mandatu karnego związane były m.in. z dopuszczeniem 
pracowników do wykonywania pracy bez uzyskania orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku przeprowadzonych w wyniku wstępnych badań lekarskich.  

 
Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami, stwierdzonymi w skontrolowanych zakładach, 
były uchybienia związane z: 

 Badaniami lekarskimi (stwierdzono 26 nieprawidłowości w 10 zakładach) – w czterech 
przypadkach pracownicy nie zostali poddani badaniom wstępnym przed dopuszczeniem do 
pracy, z czego jeden przypadek dotyczył pracownika młodocianego.  

 Szkoleniami w dziedzinie bhp - (stwierdzono 24 nieprawidłowości w 9 zakładach) – w jednym 
przypadku inspektor pracy skierował pracownika do innych prac niezwiązanych obsługą 
zestawu do ręcznego cięcia termicznego. 

 Użytkowanymi maszynami i urządzeniami technicznymi - (stwierdzono 15 nieprawidłowości  
w 6 zakładach). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku osłon tarcz szlifierskich 
ręcznych i stołowych szlifierek, złego stanu technicznego tarcz, braku opisów elementów 
sterowniczych maszyn – m.in. wiertarek stołowych oraz maszyn do wulkanizacji i wyważania 
kół pojazdów. 

 Zasadami przydziału odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej. 
(stwierdzono 16 nieprawidłowości w 6 zakładach). Nieprawidłowości dotyczyły braku 
określenia zasad przydziału lub nieewidencjonowania tych elementów. Brak wyposażenia 
pracowników w ww. zdarzał się incydentalnie podczas prowadzonych czynności.  

 Magazynowaniem i składowaniem materiałów (stwierdzono 16 nieprawidłowości w 11 
zakładach) 
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Decyzje administracyjne wydane w formie pisemnej 
Spośród 82 decyzji sformułowanych w formie pisemnej, 3 podlegały natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy prawa, a dotyczyły skierowania pracownika do innych prac oraz dwukrotnie 
poddania pracowników wstępnym badaniom lekarskim celem uzyskania orzeczenia o braku 
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Pozostałe 79 decyzji miało status środków 
prawnych o określonym terminie realizacji. Dotyczyły one w głównej mierze: 

 Poddania się stosownym szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp pracodawcom  
i osobom kierującym pracownikami; 

 Ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; 
 Zapewnienia pracującym instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn  

i urządzeń oraz procesów pracy, instrukcji dotyczących sposobów postępowania ze 
stosowanymi mieszaninami niebezpiecznymi; 

 Powierzenia zadań służby bhp osobom o wymaganych przepisami kwalifikacjach; 
 Opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach występujących w zakładzie, 

zapoznania z oceną ryzyka pracowników, w tym pracowników młodocianych oraz ich 
przedstawicieli ustawowych, uwzględnienia brakujących zagrożeń; 

 Wykonania pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem instalacji energetycznych oraz 
pomiarów natężenia oświetlenia; 

 Składowania oraz zapoznania lub opracowania instrukcji postępowania ze stosowanymi 
substancjami i preparatami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz 
procedur ich przechowywania i transportu;  

 Odnowienia posadzek halach warsztatowych i innych pomieszczeń pracy. 
 
Decyzje ustne 

120 decyzji spośród 202 wydanych zostało wykonanych w trakcie trwania czynności 
kontrolnych, w związku z powyższym zostały wydane w formie decyzji ustnych. Dotyczyły one głównie 
usunięcia nieprawidłowości z zakresu: 

 Poddania pracowników szkoleniom w dziedzinie bhp; 
 Zapoznawania pracowników z instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcjami 

stosowania środków ochrony indywidualnej, kratami charakterystyki stosowanych substancji  
i preparatów chemicznych szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych; 

 Zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego; 
 Zapewnienia osłon maszyn i urządzeń użytkowanych w procesach pracy – głównie szlifierek 

kątowych i innych elektronarzędzi; 
 Oznakowania miejsc niebezpiecznych występujących w zakładzie – przejść, progów oraz 

krawędzi kanałów naprawczych oraz stref wokół dźwigników prostoliniowych kolumnowych; 
 Zaprowadzenia porządku na stanowiskach pracy i wokół nich oraz dojściach do stanowisk; 

 
Wnioski w wystąpieniach 

W efekcie przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 84 wnioski. Wśród 
nieprawidłowości regulowanych wydanymi wystąpieniami inspektorów pracy dominowany aspekty 
dotyczące ewidencji czasu pracy lub jej całkowitego nieprowadzenia przez pracodawców. Ponadto 
licznie regulowano nieprawidłowości dotyczące zasad udzielania urlopów wypoczynkowych. Wśród 
pozostałych powtarzających się nieprawidłowości inspektorzy pracy wnosili m.in. o: 

 Poprawność prowadzenia dokumentacji pracowniczej (głównie w obszarze badań lekarskich); 
 usunięcie nieprawidłowości z zakresu realizacji zadań należących do obowiązków służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 
 przeprowadzanie udokumentowanych kontroli warunków pracy, 
 sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, 
 informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach. 

 Niedopuszczanie pracowników bez uzyskiwania orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy 
na zajmowanym stanowisku wydawanych po wstępnych badaniach lekarskich; 

 Niedopuszczanie pracowników do pracy bez uprzedniego przeszkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Uzupełnianie lub rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej przydzielanej odzieży obuwia 
i środków ochrony indywidualnej; 

 Opracowanie szczegółowych programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 Usunięcie nieprawidłowości związanych z ewidencją czasu pracy pracowników; 
 Uzyskiwanie potwierdzenia zapoznania się pracowników z udokumentowaną oceną ryzyka 

zawodowego oraz instrukcjami i procedurami wewnątrzzakładowymi. 
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Nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych 

W połowie spośród skontrolowanych podmiotów pracę świadczyło 70 pracowników 
młodocianych. Nieprawidłowości z omawianego zakresu dotyczyły głównie braku poinformowania 
pracowników młodocianych oraz ich przedstawicieli ustawowych o ryzyku zawodowym związanym  
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. W jednym przypadku stwierdzono 
dopuszczenie pracownika młodocianego do pracy bez uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku. Wśród pozostałych nieprawidłowości 
stwierdzono przypadki niedopełniania obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej  
z zatrudnianiem młodocianych m.in.: 

 Braku ewidencji pracowników młodocianych oraz ewidencji czasu ich pracy; 
 braku wykazu prac wzbronionych młodocianym oraz wykazu prac wzbronionych młodocianym, 

przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w celu odbycia przygotowania 
zawodowego. 
 

Efekty przeprowadzonych kontroli 
W pomieszczeniu jednego z kontrolowanych warsztatów miejsce do spożywania posiłków nie 

spełniało wymogów stawianych przepisami, ponadto znajdowała się w nim szafa dwudzielna na 
odzież, a wokół panował nieład. W wyniku realizacji decyzji ustnej inspektora pracy, pracodawca 
zorganizował miejsce do higienicznego spożywania posiłków w wydzielonej części innego 
pomieszczenia, szafkę dwudzielną na odzież roboczą oraz rzeczy prywatne ustawiono w innym 
pomieszczeniu, usunięto zbędne szafki. W związku z uporządkowaniem warsztatu urządzenia 
gaśnicze ustawiono w miejscu łatwo dostępnym i oznakowano ich lokalizację. 

  
 

Stan przed wykonaniem decyzji inspektora pracy (miejsce do spożywania posiłków oraz szafa pracownicza 
 

  
 

Stan po wykonaniu decyzji inspektora pracy 
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W pomieszczeniu warsztatu samochodowego panował nieład. W warsztacie znajdowały się 
nieużywane części podlegających m.in. utylizacji, urządzenia (np. spawarka) czy rzeczy niewiadomego 
przeznaczenia i pochodzenia (np. części ubrań, szmat, czy nieopisanych pojemników z nieznaną 
zawartością itp.). W wyniku wydania decyzji ustnej uprzątnięto zbędne, podlegające złomowaniu lub 
wyrzuceniu części oraz nieużywane stare ubrania, szmaty i inne zbędne przedmioty.  

 

   
 

Widok ogólny stołu roboczego przed wykonaniem decyzji i po jej wykonaniu 
 
Wizualna ocena narzędzi znajdujących się na stanowisku pracy jednego z kontrolowanych 

zakładów wykazała brak zamontowanej osłony na szlifierce kątowej. Urządzenie było w chwili kontroli 
podłączone do sieci. W wyniku realizacji decyzji inspektora pracy, osłonę zamontowano. 

  
 

Szlifierka kątowa bez osłony oraz jej stan po interwencji inspektora pracy 
 

Na stanowiskach pracy wyposażonych w podnośniki nie wyznaczono strefy niebezpiecznej  
w obrębie zasięgu pracy podnośnika. Stanowiska zostały oznakowane w trakcie kontroli. 
. 

 

Stanowisko wyposażone w podnośnik przed oznaczeniem 
strefy niebezpiecznej.  

 
Kartony niemieszczące się na regałach były składowane w sposób nieprawidłowy poza 

obrysem miejsca do tego przeznaczonego i na ciągu komunikacyjnym. Składowane przedmioty zostały 
umieszczone w odpowiednich miejscach w trakcie kontroli. 
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Składowanie w magazynie części 

zamiennych 

 
Podsumowanie 
 Dla prowadzących kontrole inspektorów pracy istotne było przede wszystkim zapewnienie 
pracującym właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac związanych 
z naprawą pojazdów mechanicznych. Z technicznego punktu wiązało się to z koniecznością dokonania 
oceny stanu budynków warsztatowych, organizacji stanowisk pracy, stanu parku maszynowego oraz 
zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy.  

Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładach, jednak na uwagę zasługuje fakt, że blisko 60 % 
wydanych decyzji zostało wydane w formie ustnej, zatem usunięcie nieprawidłowości których 
dotyczyły, możliwe było w czasie trwania czynności kontrolnych. Pozwala to wywieść wniosek, iż skala 
zagrożeń i nieprawidłowości w tym sektorze, choć jest duża (średnio 11,22 decyzji na kontrolę), to 
nieprawidłowości te nie powodowały bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących  
w kontrolowanych zakładach.  

Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż w zakładach poddanych kontroli stwierdzono tak 
wiele nieprawidłowości z zakresu poddawania pracowników badaniom lekarskim celem uzyskania 
orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, poddawania pracowników 
szkoleniom oraz zagadnień dotyczących stosowania odzieży obuwia i środków ochrony indywidualnej.  

W trakcie przeprowadzonych 18 kontroli inspektorzy pracy udzielili łącznie 92 porad prawnych 
(średnio 5,11 na kontrolę) i 124 porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy (~7 porad na 
kontrolę) i 22 z zakresu legalności zatrudnienia. Ponadto inspektorzy kontrolujący zakłady napraw 
pojazdów, prowadzili rozmowy z pracodawcami, osobami kierującymi pracownikami oraz z osobami 
wykonującymi zadania służby bhp celem szerzenia wiedzy na temat znaczenia rzetelności 
prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczania pracowników do 
pracy po uprzednim uzyskaniu przez nich orzeczeń o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 
stanowisku, dokonywania rzetelnej oceny ryzyka zawodowego czy prowadzenia okresowych analiz 
stanu bhp. 
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IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
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W 2021 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy pomimo trwającej pandemii SARS-CoV-
2 zrealizował w całości założony plan działania. Należy podkreślić, że w całym okresie 2021 r. 
inspektorzy pracy realizowali wszystkie kontrole związane z bezpośrednimi zagrożeniami zdrowia lub 
życia pracowników oraz badaniem wypadków przy pracy. Wprowadzane ograniczenia dotyczyły 
sposobu prowadzenia czynności kontrolnych w formie hybrydowej oraz zdalnej. 

 
W roku 2021 istotne było również zapewnienie pracownikom OIP w Bydgoszczy środków 

ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych niezbędnych do walki z zagrożeniem wirusa 
SARS-CoV-2. W roku 2021 poniesiony został standard ochrony poprzez całkowite przejście na 
maseczki w klasie FFP3. Przedsięwzięcia związane z nową organizacją pracy okazały się skuteczne, 
ponieważ okręg sprawnie wykonywał swoje zadania. Priorytetem w organizacji pracy było zdrowie 
pracowników naszego okręgu. 

 
Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych zadań 

Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach ich realizacji podejmowano kontrole mające na celu 
zapobieganie i ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy, a szczególnie wnikliwie badano 
okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz stosowanie środków i wniosków profilaktycznych. 
Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 118 wypadków, w których śmierć poniosło 15 
poszkodowanych, a 38 doznało ciężkich obrażeń ciała. Pozostałe osoby odniosły lżejsze obrażenia. 

 
Podobnie jak w latach ubiegłych działalność kontrolna była zdominowana przez rozpatrywanie 

skarg pracowników, związków zawodowych i innych podmiotów. Najwięcej skarg dotyczyło 
niewypłacania lub nieterminowego wypłacania należności pieniężnych wynikających ze stosunku 
pracy.  

Szczególnie ważnym społecznie problemem jest naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za 
pracę oraz innych należnych świadczeniach. Nie notuje się zauważalnej poprawy w tym obszarze. 
Naruszenia przepisów w obszarze niewypłacania wynagrodzeń współistnieją z naruszeniami 
przepisów o czasie pracy, a zwłaszcza z nieewidencjonowaniem lub nierzetelnym ewidencjonowaniem 
czasu pracy. Podczas gdy pracodawcy tłumaczą się głównie trudnościami finansowymi oraz brakiem 
pracowników na rynku pracy, inspektorzy ujawniają inne przyczyny naruszeń przepisów, w tym 
niewłaściwą organizację pracy oraz świadome działanie, niezgodne z prawem, w celu maksymalizacji 
zysków. Ponadto nadal jedną z dominujących przyczyn nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów, 
ich niejasność i częste zmiany.  

 
Nadal poważnym problemem jest zawieranie umów cywilnoprawnych w celu obejścia 

przepisów prawa pracy. Zmiany przepisów wprowadzające minimalną stawkę wynagrodzenia z tytułu 
umowy zlecenia oraz świadczenia usług, spowodowały w świadomości obywateli niejako przyzwolenie 
na stosowanie umowy cywilno-prawnej w miejsce umowy o pracę. 

 
Równolegle z działalnością kontrolno-nadzorczą podejmowano liczne działania o charakterze 

prewencyjnym. Okres pandemii spowodował przeniesienie wielu działań do formy zdalnej, która  
w roku 2021 bardzo mocno się rozwinęła w postaci organizowanych webinariów i konferencji on-line.  

Efektem ciężkiej pracy naszych inspektorów jest również fakt, że zakład z naszego regionu 
został laureatem na szczeblu centralnym w Konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej. 

Biorąc pod uwagę, że do najpowszechniej obecnie diagnozowanych zagrożeń zawodowych 
należą czynniki psychospołeczne, Państwowa Inspekcja Pracy od wielu lat podejmuje również 
działania prewencyjne na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy. 

Równolegle do konkursów i programów prewencyjnych organizowane są konferencje, które 
przedstawiają różne aspekty bezpieczeństwa pracy oraz przepisów prawa pracy. W roku 2021 pomimo 
utrudnień związanych z pandemią zrealizowano m.in. 2-dniową IX Konferencję poświęconą osobom  
z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu nt. „Dostępność w środowisku pracy i przestrzeni publicznej”. 
Była to pierwsza konferencja w Polsce poświęcona temu nowemu zagadnieniu, dlatego cieszyła się 
ogromną oglądalnością w systemie on-line. 

 
Rok 2021 był również rokiem podpisania wielu nowych porozumień z partnerami społecznymi 

oraz uczelniami wyższymi z naszego regionu. To wszystko ma zaowocować w postaci szeroko 
rozbudowanych działań prewencyjnych zaplanowanych na rok 2022. 

 
Rok 2021 choć trudny i pełen nowych wyzwań, należy ocenić pozytywnie, szczególnie  

w zakresie dopracowania nowych sposobów prowadzenia działań prewencyjnych ale również  
w odniesieniu do zrealizowania całości zaplanowanych działań. 
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           Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. - kontrole i środki prawne  
        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD ) 

   Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji 
zaprzestania 
działalności2) 

wystąpień3) 
wniosków 

w wystąpie-
niach 

poleceń4) 
w tym: 

ogółem1) 
wstrzymania 

prac 

skierowania 
pracowników 

do innych prac 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn 

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych 

  OGÓŁEM, w tym: 2 919 8 857 190 75 272 196 0 1 823 8 858 902 
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 52 193 4 0 9 2 0 33 126 15 
2. Górnictwo, wydobywanie 4 22 0 0 1 0 0 4 42 0 
3. Przetwórstwo przemysłowe 614 2 725 34 16 132 58 0 431 1 853 205 
4. Wytwarzanie energiia) 8 30 0 0 0 0 0 4 11 4 
5. Dostawa wodyb) 45 188 4 1 1 0 0 30 146 6 
6. Budownictwo 493 2 263 129 51 93 60 0 289 1 356 137 
7. Handel i naprawyc) 810 1 950 9 4 25 16 0 434 2 114 187 
8. Transport i gospod. magaz. 166 229 0 0 3 20 0 126 870 87 
9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 112 281 0 0 3 3 0 78 412 61 

10. Informacja i komunikacja 22 61 0 0 1 1 0 16 70 11 
11. Finanse i ubezpieczeniae) 7 3 0 0 0 0 0 5 14 0 
12. Obsługa rynku nieruchom. 26 84 2 0 2 8 0 15 84 17 
13. Działalność profesjonalnaf) 74 194 6 1 2 5 0 54 269 22 
14. Usługi administrowaniag) 131 114 1 1 0 0 0 77 330 41 
15. Administracja publicznah) 66 101 0 1 0 0 0 30 110 20 
16. Edukacja 75 80 0 0 0 6 0 56 254 6 
17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 87 116 1 0 0 11 0 57 325 36 
18. Kultura, rozrywka i rekr. 30 45 0 0 0 4 0 15 75 6 
19. Pozostała działaln. usług. 97 178 0 0 0 2 0 69 397 41 
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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

a)Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 
b)Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja 
c)Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle 
d)Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
e)Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
f)Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna 
g)Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca 
h)Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 
i)Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 
j)Organizacje i zespoły eksterytorialne 
Źródło: dane PIP 

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. 
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       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. - kontrole i środki prawne 

  ( wg wielkości zatrudnienia ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji 
zaprzestania 
działalności2) 

wystąpień3) 
wniosków 

w wystąpieniach 
poleceń4) 

ogółem1) 

w tym: 

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: 

2 919 8 857 190 75 272 196 0 1 823 8 858 902 

1. 1 - 9  1 636 4 444 127 49 124 74 0 912 4 600 433 

2.  10 - 49  770 2 907 43 17 84 91 0 553 2 824 319 

3.  50 - 249  365 1 130 13 7 56 31 0 267 1 120 114 

4 250 i powyżej 148 376 7 2 8 0 0 91 314 36 

            
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 
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Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. - kontrole i środki prawne 
Wg. form własności 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

kontroli 

decyzji 

decyzji 
zaprzestania 
działalności2) 

wystąpień3) 
wniosków 

w wystąpie-
niach 

poleceń4) 
ogółem1) 

w tym: 

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: 2 919 8 857 190 75 272 196 0 1 823 8 858 902 

1. Sektor publicznya)  195 430 2 2 9 19 0 119 476 51 
  ogółem, w tym własność:                     

  1. państwowa 41 131 1 0 8 0 0 17 44 3 

  2. samorządowa 147 255 1 2 1 0 0 96 403 38 

  3. mieszana 7 44 0 0 0 19 0 6 29 10 

2. Sektor prywatnyb)  2 690 8 339 188 73 261 174 0 1 686 8 294 848 
  ogółem, w tym własność:                     
  1. prywatna krajowa 2 448 7 570 182 73 233 169 0 1 520 7 639 779 
  2. prywatna zagraniczna 95 292 1 0 8 0 0 71 226 21 

  3. prywatna mieszana 147 477 5 0 20 5 0 95 429 48 

3. 
Sektor mieszany 
zrównoważonyc) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Nieokreślona własność 33 88 0 0 2 3 0 18 88 3 

            
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   
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Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021  r. - wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ( wg sekcji gospodarki narod. PKD )                                                             

   Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach ogółem 

w tym: 
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: 2 049 1 259 116 674 529 39 407 35 
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 40 30 0 10 13 0 6 1 
2. Górnictwo, wydobywanie 3 3 0 0 1 0 0 0 
3. Przetwórstwo przemysłowe 434 276 33 125 115 11 70 3 
4. Wytwarzanie energiia) 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Dostawa wodyb) 17 12 3 2 7 1 2 1 
6. Budownictwo 550 382 9 159 165 4 93 12 
7. Handel i naprawyc) 379 209 18 152 93 8 99 7 
8. Transport i gospod. magaz. 183 145 0 38 52 0 25 4 
9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 75 26 0 49 12 0 26 1 

10. Informacja i komunikacja 5 3 0 2 2 0 2 1 
11. Finanse i ubezpieczeniae) 2 0 0 2 0 0 1 0 
12. Obsługa rynku nieruchom. 24 19 1 4 6 1 4 1 
13. Działalność profesjonalnaf) 69 43 2 24 18 1 15 1 
14. Usługi administrowaniag) 58 35 5 18 18 5 12 2 
15. Administracja publicznah) 27 5 0 22 5 0 10 0 
16. Edukacja 26 7 5 14 4 3 12 0 
17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 64 40 6 18 10 3 10 0 
18. Kultura, rozrywka i rekr. 7 2 0 5 2 0 4 0 
19. Pozostała działaln. usług. 86 22 34 30 6 2 16 1 
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 

a)Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę f)Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna 
b)Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja g)Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca 
c)Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle h)Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 

d)Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
i)Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby 

e)Działalność finansowa i ubezpieczeniowa j)Organizacje i zespoły eksterytorialne 

      
   

 
Źródło: dane PIP     
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          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. - wykroczenia i przestępstwa  
 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową 

( wg wielkości zatrudnienia ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach ogółem 

w tym: 

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 zakłady o 
zatrudnieniu: 

2 049 1 259 116 674 529 39 407 35 

1. 1 - 9 1 184 722 45 417 306 20 252 27 

2. 10 - 49 594 362 63 169 147 13 101 7 

3. 50 - 249 221 138 8 75 56 6 46 1 

4 250   i powyżej 50 37 0 13 20 0 8 0 

          

Źródło: dane PIP 
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          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 r. - wykroczenia i przestępstwa  

 przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ( wg form własności ) 

Wyszczególnienie 

L I C Z B A  

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych 

zawiadomień 
prokuratury o 

przestępstwach ogółem 

w tym: 

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: 2 049 1 259 116 674 529 39 407 35 

1. Sektor publicznya)  93 44 4 45 17 2 27 1 

  ogółem, w tym własność:                 

  1. państwowa 4 4 0 0 3 0 0 0 

  2. samorządowa 72 24 4 44 10 2 26 1 

  3. mieszana 17 16 0 1 4 0 1 0 

2. Sektor prywatnyb)  1 940 1 208 112 620 508 37 375 34 
  ogółem, w tym własność:                 

  1. prywatna krajowa 1 806 1 118 111 577 472 36 346 33 

  2. prywatna zagraniczna 29 17 0 12 7 0 10 0 

  3. prywatna mieszana 105 73 1 31 29 1 19 1 

3. 
Sektor mieszany 
zrównoważonyc) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Nieokreślona własność 16 7 0 9 4 0 5 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 
 
 


