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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 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 
(Dz.U. z 2022r. poz. 1614). 

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 zastępców, 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 prawa pracy, 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.  

 
W 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie prowadzono wzmożone działania 

prewencyjno – promocyjne na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe realizowane było głównie za pośrednictwem dedykowanych 
porad prawnych, audycji radiowych oraz. targów pracy. 

Rok 2022 był pierwszym rokiem 3-letniej Kampanii „Budowa. Stop Wypadkom”, 
ukierunkowanej na bezpieczne warunki pracy na placu budowy. Prowadzone były intensywne działania 
zarówno kontrolne jak i prewencyjne w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy osobom pracującym na terenach budów. Aby wspomóc ten obszar działań zintensyfikowano 
działania w ramach Grupy Roboczej funkcjonującej przy Radzie ds. Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie. Jest to organ doradczy działający przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy.  

W 2022 r. inspektorzy pracy OIP w Bydgoszczy przeprowadzili łącznie 3 028 kontroli, z czego 
24 kontrole były przeprowadzone w porze nocnej. Wydano w wyniku kontroli łącznie 9 274 decyzje 
dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz 10 621 wniosków dotyczących naruszeń prawa pracy. Do 
pracodawców skierowano również 156 decyzji płacowych zobowiązujących do wypłaty łącznie 
2 189 048,52 zł dla 1 106 pracowników. Spośród wydanych decyzji 553 dotyczyły wstrzymania pracy 
lub maszyny albo skierowania pracownika do innej pracy.  

 
Szczególną rolę w działalności Urzędu zajmują działania prewencyjno – promocyjne. Rok 2022 

był okresem powrotu do tradycyjnych form działań prewencyjnych, jak również usprawniania nowej 
zdalnej formy docierania do odbiorców i realizowania przez Państwową Inspekcję Pracy działalności 
prewencyjnej. Pozytywnym elementem działalności naszego okręgu były w 2022 r. konferencje, które 
były organizowane w sposób hybrydowy tj. przy obecności 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. Konferencja „Work life balance” miała widownię składająca się z ponad 120 
osób oraz 468 wyświetleń, natomiast „Osoba z Niepełnosprawnością w Zatrudnieniu” odpowiednio 
ponad 100 osób i 267 wyświetleń 

 Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2022 r. realizowano programy prewencyjne, wśród których 
znalazł się również nowy program „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”, którego celem jest 
ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy. W Okręgowym Inspektoracie Pracy  
w Bydgoszczy szczególną rolę odgrywają programy i szkolenia kierowane do młodzieży, ponieważ te 
osoby za chwilę zasilą szeregi pracowników i będą narażane na zagrożenia na stanowiskach pracy. 
Dużą część województwa kujawsko-pomorskiego zajmują tereny rolnicze, dlatego też Inspekcja Pracy 
prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy rolników.  

 
W 2022 r. kontynuowaliśmy działanie w zakresie prewencji i promocji poprzez 

przeprowadzenie w TVP3 Bydgoszcz programu telewizyjnego o działaniach OIP w Bydgoszczy, 15 
programów radiowych w Radio PiK oraz dyżurów prasowych. Takie formuły kontaktu zapewniały 
dotarcie z niezbędną informacją do bardzo dużej ilości odbiorców. Ponadto zorganizowano  
3 konferencje prasowe, na których gromadzili się przedstawiciele lokalnych mediów. Pracownicy OIP 
w Bydgoszczy nagrali filmiki „Prawo Pracy w Pigułce” odpowiadając na pytania z zakresu prawa pracy. 
Filmiki te zostały opublikowane na kanale YouTube. 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wg stanu na 31 grudnia 2022 r., zatrudnionych było 
115 pracowników, (114,25 etatów), w tym: 

• 75 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

• 1 pracowników – podinspektorów pracy, 

• 3 kandydat na podinspektora pracy 

• 15 pracowników merytorycznych, 

• 4 pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy, 

• 20 pracowników księgowości, administracji i obsługi. 
 

 Opis 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Liczba przeprowadzonych kontroli 3 779 4 373 3 692 2 907 2 919 3029 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 024 3 532 3 022 2 509 2 468 2542 

Liczba pracujących w kontrolowanych 
podmiotach 

216 244 246 703 213 155 163 470 162 967 168 714 

- kobiet 73 730 70 423 70 301 63 113 59 351 61397 

- młodocianych 1 211 1 093 684 738 730 873 

Liczba wydanych decyzji ogółem 15 887 13 718 10 461 8 137 8 857 9 274 

Liczba decyzji na piśmie 9 370 7 663 5 765 4 425 4 324 4 745 

Liczba decyzji wstrzymania prac 314 290 195 173 190 203 

Liczba decyzji wstrzymania  
eksploatacji maszyn 

429 477 347 286 272 274 

Liczba decyzji skierowania do innych prac 104 83 80 77 75 65 

Liczba pracowników skierowanych  
do innych prac 

199 199 139 164 158 107 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty 
należnych świadczeń 

336 250 362 240 196 156 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł) 6,351 3,400 5,239 4,066 4,065 2,189 

Liczba poleceń 1 300 1 115 986 986 902 916 

Liczba wystąpień 2 786 2 542 2 128 1 585 1 823 2 141 

Liczba wniosków 12 619 11 220 9 962 7 191 8 858 10 621 

Liczba mandatów karnych 584 702 702 490 529 580 

Liczba wykroczeń 1 316 1 578 1 542 1 094 1 259 765 

Kwota nałożonych grzywien  
w mandatach (w mln zł) 

0,675 0,806 0,757 0,553 0,608 0,685 

Liczba wniosków do sądu 106 108 30 25 39 42 

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

 
W 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

3 029 kontroli w 2 542 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 168 714 
pracujących. Ponad 82% kontroli prowadzono w podmiotach zatrudniających do 50 pracowników, 
12,3% 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. 501 kontroli przeprowadzono 
w budownictwie, co stanowi 16,51 % ogólnej liczby kontroli prowadzonych w 2022 r. 
 
 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg zatrudnienia) 

 
 

 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg branż) 

 
  

57,0%

25,5%

12,3%

5,3% 250 pracowników i powyżej

50-249 pracowników

10-49 pracowników

1-9 pracowników
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20,34%
16,51%

2,30%

5,41%

4,08%

3,56%

2,88%

2,36%

3,19%

9,18%

handel i naprawy

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

administracja publiczna

transport i gospodarka magazynowa

usługi administrowania

zakawterowanie i usługi
gastronomiczne
opieka zdrowotna i pomoc społeczna

działalność profesjonalna

pozostała działalność usługowa

pozostałe
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2. Decyzje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy inspektorzy wydali 9274 decyzji (w 2021 r. - 8 857 decyzji), w tym 4 745 ustnych.  
W ramach sprawowanego nadzoru, w 203 przypadkach wydano decyzje o wstrzymaniu prac, a w 65 
przypadkach 107 pracowników skierowano do innych prac. Wstrzymano eksploatację 274 maszyn  
i zakazano wykonywania prac w 11 przypadkach. Rodzaje decyzji przedstawia poniższy wykres.  

 
 

Rodzaje decyzji dotyczących bhp 

 

 

3. Decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 
świadczenia 

 
W wyniku działalności kontrolnej w 2022 r. inspektorzy wydali 156 decyzji nakazujących 

wypłacenie wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych. Rozstrzygnięcia te dotyczyły świadczeń 
należnych 1 106 pracownikom w łącznej kwocie 2 189 048 zł.  

 
 

Decyzje wydane 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Liczba decyzji wydanych 240 196 156 

Liczba pracowników, których dotyczyły 2 241 1270 1106 

Kwota należności wskazana w decyzjach 4 065 887 4 065 291 2 189 048 

 

 

 

Decyzje zrealizowane 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Liczba decyzji zrealizowanych 97 75 54 

Liczba pracowników, których dotyczyły 419 676 453 

Kwota należności wypłaconych 812 113 1 216 851 954 715 

 
  

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)

11

26

65

107

203

274

1679

6756
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4. Współdziałanie z organami administracji publicznej, 
organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi 
instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy 

 
W 2022 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.  

W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy podtrzymywał współpracę przede 
wszystkim z instytucjami, z którymi Główny Inspektor Pracy podpisał porozumienia o współpracy, 
z instytucjami, z którymi kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podpisało 
lokalne porozumienia o współpracy, organami a także z instytucjami kontroli i organizacjami 
związkowymi funkcjonującymi na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
 
Instytucje, Stowarzyszenia, z którymi OIP w Bydgoszczy w 2022 r. prowadził wspólne działania: 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy 

• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski 

• Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

• Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Bydgoszczy 

• Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Bydgoszczy 

• Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 

• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy 

• Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego 

• Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotnicze Hufce Pracy 

• Kujawsko-Pomorska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 

• Pracodawcy Pomorza i Kujaw 

• Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza 

• Rolniczy Zakład Doświadczalny w Minikowie  

• Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

• Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

• Powiatowy Urząd Pracy w Żninie 

• Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o. o 

• TVP S.A Oddział w Bydgoszczy 

• Polskie Radio Pomorza i Kujaw 

• Gazeta Pomorska 

• Tygodnik Lokalny „Pałuki” 
 

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.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2022 r. prowadził 1 330 spraw w ramach 
współpracy z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. 

Wszystkie wydarzenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zamieszczane były na 
stronie internetowej OIP w Bydgoszczy oraz na portalu społecznościowym Twitter. Lokalne media 
relacjonowały wydarzenia, uczestnicy wydarzeń oraz odbiorcy, urzędy gmin m. in. lokalne urzędy 
i instytucje zamieszczały informacje na swoich stronach internetowych oraz portalach 
społecznościowych np. Facebook. 

W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy nie podejmowano własnych 
działań w zakresie współpracy z partnerami zagranicznymi.  
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5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa oraz współpraca z prokuraturą i sądami 

 
W ramach działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy pracy wnieśli do Prokuratur 29 

zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Najczęściej, tj.: w 18 przypadkach, zawiadamiano prokuraturę o uzasadnionym podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa opisanego w art. 225 § 2 k.k., w 2 przypadkach w art. 220 § 1 k.k. oraz  
w 2 przypadkach z art. 233 k.k. 

W pozostałych przypadkach skierowano do Prokuratury po 1 zawiadomieniu w art.: 225 § 2  
i 218 k.k., 225 § 2 i 219 k.k. , 221 i 160 k.k., 160 § 1 k.k., 271 § 1, 273 k.k., 190a § 2 k.k. 

 
Prokuratura wszczęła postępowania w 17 przypadkach, które dotyczyły zawiadomień 

skierowanych do prokuratury w 2022 r. W 11 przypadkach organy ścigania przysłały pisemną 
informację dotyczącą wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.  

Wszczęto również 7 postępowań, które dotyczyły zawiadomień skierowanych do prokuratury  
w 2021 r.  

W 3 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania – w tym w 1 przypadku 
przysłano pisemną informację bez uzasadnienia odmowy wszczęcia. Inspektor pracy sporządził 
wniosek na podstawie art. 325e § 1a k.p.k. o sporządzenie i przesłanie postanowienia wraz  
z uzasadnieniem o odmowie wszczęcia śledztwa. Postanowienie wraz z uzasadnieniem odmowy 
wszczęcia zostało sporządzone przez Prokuraturę i przysłane do Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy. 

 Inspektor pracy wniósł zażalenie w 1 sprawie o odmowie wszczęcia dochodzenia, a Prokuratura 
przyjęła zażalenie pod względem formalnym, następnie przesłała zażalenie wraz z aktami do Sądu. 
Sąd wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił zażalenia inspektora pracy i utrzymał w mocy 
zaskarżone postanowienie.  

W 2 sprawach inspektor pracy po zapoznaniu się z treścią postanowień o odmowie wszczęcia 
dochodzenia postanowił nie wnosić zażalenia.  

W 2022 r. wpłynęło również 1 zawiadomienie o odmowie wszczęcia do zawiadomienia z 2021 r. 
W tej sprawie inspektor pracy wniósł zażalenie. 

 
W 2022 r., w związku ze skierowanymi zawiadomieniami, prokuratura umorzyła 9 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 postępowania prokuratura nie przysłała jeszcze 
postanowienia z uzasadnieniem, mimo skierowanego do niej wniosku złożonego w trybie art. 325e 
k.p.k. W 3 sprawach inspektor pracy po zapoznaniu się z treścią postanowień o umorzeniu 
postępowania postanowił nie wnosić zażalenia 

Ponadto w 2022 r. wpłynęło: 11 postanowień o umorzeniu postępowań dotyczących 
zawiadomień skierowanych w 2021 r. W 6 przypadkach złożono zażalenie na takie postanowienia,  
a w 4 przypadkach zażalenia zostały przekazane przez Prokuraturę do Sądu celem rozpoznania.  
W 5 sprawach inspektor pracy po zapoznaniu się z treścią postanowień o umorzeniu postępowania 
postanowił nie wnosić zażalenia. W 1 przypadku przysłano postanowienie z uzasadnieniem umorzenia 
do zawiadomienia z 2020 r. 

W 2022 r. w 3 przypadkach umorzenie postępowania nastąpiło po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy (tj. po sprzeciwie inspektora pracy) sprawy dotyczyły - 1 zawiadomienia z 2021 r oraz  
2 zawiadomień z 2020 r.  

 
W zawiadomieniach skierowanych do Prokuratury w 2021 r. w 1 przypadku Sąd wydał 

postanowienie o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i przekazał Prokuraturze do ponownego 
rozpatrzenia sprawy. W 5 przypadkach Sąd nie uwzględnił zażalenia inspektora pracy i utrzymał w 
mocy zaskarżone postanowienia. 

W 2022 r. przysłano również informację o zawieszeniu postępowania, a dotyczy one  
1 zawiadomienia z 2021 r. i 1 zawiadomienia z 2013 r. 

 
W 2022 r. Prokuratura przesłała do Sądów 4 akty oskarżenia dotyczące zawiadomień do 

Prokuratury z 2022 r. W odniesieniu do zawiadomień z 2021 r. do Sądu skierowano  
5 aktów oskarżenia oraz 1 akt oskarżenia dotyczący zawiadomienia do Prokuratury z 2020 r.  
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 Wyroki Sądów 
 

Z uzyskanych danych wynika, że w 2022 r. na podstawie zawiadomień skierowanych do prokuratury  
w 2022 r. Sąd wydał 1 wyrok tj.: 

Sąd Rejonowy I instancji orzekł karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 10 zł – art. 
225 § 2 kk, 

 
Do zawiadomień z 2021 r. przysłano 9 wyroków tj.: 

• Sąd Rejonowy I instancji w pierwszym przypadku warunkowo umorzył postępowanie na okres 
1 roku tytułem próby – art. 220 § 1 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w drugim przypadku warunkowo umorzył postępowanie na okres  
1 roku tytułem próby – art. 221 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w trzecim przypadku wyrokiem orzekł karę grzywny w wysokości 50 
stawek dziennych po 50 zł oraz 1.500 zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych– art. 160 
§ 3 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w kolejnym przypadku warunkowo umorzył postępowanie na okres  
1 roku tytułem próby – art. 225 § 2 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w piątym przypadku warunkowo umorzył postępowanie na okres 2 lat 
tytułem próby – art. 225 § 2 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w następnym przypadku wymierzył wyrokiem karę  
8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy 
na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym – art. 225 § 2 k.k. 

• Sąd Rejonowy I instancji w siódmym przypadku wyrokiem orzekł karę grzywny w wysokości 
100 stawek dziennych po 20 zł – art. 225 § 2 k.k., 

• Sąd Rejonowy I instancji w kolejnym przypadku orzekł wyrokiem karę z art. 160 § 1 k.k.-  
6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem wykonania kary na okres próby 
2 lat oraz 30.000 zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonego, 

• Sąd Rejonowy I instancji w dziewiątym przypadku wymierzył wyrokiem karę  
4 miesięcy ograniczenia wolności oraz zobowiązał do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej 
pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym– art. 225 § 2 k.k. 

 
W przypadku zawiadomień z 2019 r. Sąd przysłał 1 wyrok tj. Sąd Rejonowy I instancji 

warunkowo umorzył postępowanie na okres 1 roku tytułem próby – art. 225 § 2 k.k., 
 

Współpraca z prokuraturą i sądami 
 
Liczba kontroli przeprowadzona na wniosek prokuratury 
 

Na wniosek Prokuratury inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy przeprowadzili 1 kontrolę. 
 
Udział inspektorów pracy w prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach (świadkowie, 
biegli) 
 

W postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę lub pod jej nadzorem inspektorzy pracy 
byli przesłuchiwani w 44 przypadkach w charakterze świadków na okoliczność ustaleń dokonanych  
w toku kontroli.  
 
Udostępniona dokumentacja z kontroli na wniosek 
 

• Sądów pracy i ubezpieczeń społecznych – 34 dokumentacje, 2 informacje (36), 

• Sądów karnych – 5 dokumentacji, 4 informacje (9),     

• Sądów cywilnych – 7 dokumentacji, 1 informacja (8), 

• Sądów gospodarczych – 656 informacji  

• Prokuratury – 48 dokumentacji, 26 informacji (74), 

• Policji – 128 dokumentacji, 152 informacje (280). 
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6. Skargi i wnioski 

 
Tematyka skarg – informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

złożono 2 671 skarg. W okresie sprawozdawczym załatwiono 2 608 skarg, czyli 97,5% ogółu 
złożonych. W większości 55,5% ogółu złożonych skarg i wniosków, składali pracownicy i byli 
pracownicy. Rozpatrując zgłoszone skargi inspektorzy pracy zbadali łącznie aż 4 239 problemów 
z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, 
z czego 1 616 bezzasadnych, 1 215 zasadnych i 6 częściowo zasadnych. Pozostałe 1 402 problemy 
były niemożliwe do ustalenia. W tabeli nr 1 zamieszczono najczęściej badane problemy, będące 
przedmiotem zgłaszanych skarg. 

 
Przedmiot badanych skarg 

Przedmiot  
badanych skarg 

Odsetek 
badanych 

problemów 
Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za 
pracę 

31 % 

Niewypłacenie i nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 
niewypłacenie wynagrodzenia za nadgodziny, 
niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy, zaniżenie wynagrodzenia 
minimalnego. 

Stosunek pracy 
Legalność zatrudnienia 
Przygotowanie do pracy 

29 % 

Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę, niewydanie świadectwa pracy, 
nieprawidłowości w treści świadectwa pracy, 
nieterminowe zawarcie umowy o pracę, mobbing  
i dyskryminacja. 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, brak 
porozumienia ws. zwolnień grupowych. 
Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 
wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie 
przeprowadzone szkolenia pracowników wstępne – 
instruktaż ogólny i stanowiskowy 

Czas pracy i urlopy 
wypoczynkowe 

10 % 

Nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu 
pracy, błędy w tworzeniu harmonogramów czasu pracy, 
zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni  
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów  
o odpoczynkach dobowych i tygodniowych. 
Nieprawidłowości przy udzielaniu urlopów 
wypoczynkowych – ustalenie prawa do wymiaru urlopu, 
termin udzielenia do 30/09 r. następnego. 

Warunki pracy i 
techniczne 

bezpieczeństwo pracy  
15 % 

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

Umowy cywilnoprawne 4% 
Niewypłacanie wynagrodzenia lub wypłacanie stawki 
niższej niż minimalna wynikająca z przepisów,  

Inne 11% 
Sprawy nie związane z działalnością PIP lub będące poza 
kompetencjami PIP 

 
Skargi zgłoszone przez związki zawodowe 

 
W okresie sprawozdawczym do Okręgu wypłynęło 29 skarg i wniosków związkowych 

zawodowych. Inspektorzy pracy rozpoznali wszystkie złożone skargi i wnioski organizacji związkowych 
w trakcie 34 kontroli. Organizacje związkowe zgłosiły w swych skargach i wnioskach 59 problemów 
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z zakresu prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy z których 25 było zasadnych, 23 
bezzasadnych, a 11 okazało się niemożliwych do sprawdzenia. Zgłoszone problemy zestawiono 
w tabeli poniżej. 
 

Przedmiot badanych skarg związkowych 

Przedmiot  

badanych skarg 

Liczba 

uzasadnionych 

przypadków 

Czego problem najczęściej dotyczył 

Przepisy o czasie pracy  

i urlopach 

wypoczynkowych  

19 

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). 

Bezpieczeństwo  

i higiena pracy 
11 

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 5 

Nieprawidłowy regulamin pracy, nieprawidłowe 

prowadzenie akt osobowych, nieprawidłowości przy 

wypowiedzeniu umów. 

Ochrona 

wynagrodzenia, 

PPK i ZFŚS 

15 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę, 

nieprawidłowości dotyczące dodatkowego 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

a także z tytułu podróży służbowych, nieprawidłowy 

regulamin wynagradzania. 

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 

Związki zawodowe 3 

Skargi dotyczące braku uzgodnień pracodawcy ze 

związkami zawodowymi treści regulaminów pracy, 

regulaminów wynagradzania, niewykonania wniosków 

i zaleceń SIP  

Inne zagadnienia 6 Problemy poza kompetencją PIP 

 
Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu 

 
W 2022 r. wpłynęło 22 skargi dotyczące dyskryminacji i 124 skarg dotyczących mobbingu. 

Przeprowadzono analizę i kontrole dotyczące dyskryminacji i mobbingu. Na 22 skargi dotyczące 
dyskryminacji 2 problemy były zasadne, 9 bezzasadnych a 11 problemów było niemożliwych do 
ustalenia. W przypadku mobbingu – na 124 skargi tylko 1 skarga została uznana za zasadną, 21 za 
bezzasadne, a w 102 przypadkach problem okazał się niemożliwy do sprawdzenia. 

W 2022 wpłynęła 1 skarga dotycząca molestowania i 5 skarg dotyczących molestowania 
seksualnego. Wszystkie skargi były niemożliwe do sprawdzenia.  
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Zakres tematyczny 
 

Tematyka zgłaszanych spraw dotyczyła głównie dyskryminacji przy kształtowaniu 
wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia oraz braku zatrudnienia. Na 30 problemów 
dotyczących dyskryminacji tylko 2 uznano jako zasadne. W przypadku mobbingu na 124 problemy 
tylko 1 potwierdził zasadność wniesienia skargi. Warto zwrócić uwagę, że problem głównie sprowadzał 
się do braku opracowania i wdrożenia przez pracodawcę określonych procedur antymobbingowych. 

W 2022 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. Warto w tym miejscu wskazać, że skargi, które wpłynęły na molestowanie 
seksualne były anonimowe. Oznaczać to może, że wrażliwość tematu jest na tyle poważna, że nawet 
jeśli doszłoby do sytuacji niewłaściwej to strona molestowana seksualnie, niekoniecznie jest 
zainteresowana ujawnieniem się przed organami kontroli.  
 
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 konstruktywna krytyka jest odbierana jako przejaw 
dyskredytowania i mobbingu. 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 zachować 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. Egzekucja administracyjna 

 
Zażalenia i zarzuty  

 
W 2022 r. w związku z niewykonaniem decyzji administracyjnych, wydanych przez inspektorów 

pracy, wszczęto 8 postępowań egzekucyjnych niepieniężnych, w toku których nałożono na podmioty 
zobowiązane 12 grzywien w celu przymuszenia na łączną kwotę 77.500 zł. Na postanowienia 
w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia jeden podmiot wniósł 4 zażalenia. Uzasadnił je 
niezawinioną przez siebie trudną sytuacją ekonomiczną spółki oraz faktem zawarcia z organizacjami 
związkowymi porozumienia w sprawie odroczonych terminów spłat zobowiązań wobec pracowników. 
We wszystkich przypadkach organ odwoławczy utrzymał zaskarżone postanowienia w mocy. 

Jeden podmiot wniósł zarzuty do postępowania egzekucyjnego, powołując się na brak 
wymagalności części obowiązków wskazanych w tytule wykonawczym oraz częściowe wykonanie 
pozostałych. Zarzuty nie zostały rozstrzygnięte do końca roku sprawozdawczego. 
 
Umorzenia grzywien w celu przymuszenia 

 
W 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynął jeden wniosek 

o umorzenie grzywny w celu przymuszenia. Organ odmówił umorzenia ze względu na brak przesłanek.  
W jednym przypadku zwrócono ¾ nałożonej grzywny – w wysokości 2 250 zł – podmiotowi, 

który wykonał egzekwowaną decyzję.  
 
Umorzenia postępowań egzekucyjnych 

 
W roku sprawozdawczym nie umorzono postępowań egzekucyjnych. 
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Zawieszenia postępowań egzekucyjnych 
 
W roku sprawozdawczym nie wydano postanowień o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. 

 
Egzekucja prowadzona przez urzędy skarbowe – analiza ściągalności 

 
W roku sprawozdawczym skierowano do urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na łączną 

kwotę 90 633,60 zł. 12 tytułów wykonawczych dotyczyło nieuiszczonych grzywien w celu przymuszenia 
w łącznej wysokości 77 000 zł, 12 – kosztów postanowień o nałożeniu grzywny (816 zł), 17 – kosztów 
upomnień (267,60 zł), 2 – kar pieniężnych nałożonych w transporcie drogowym (12 550 zł) . 

W 2022 r. urzędy skarbowe ściągnęły łącznie 55 027,53 zł, w tym 51 903,74 zł tytułem 
grzywien w celu przymuszenia, 2 200 zł tytułem kar pieniężnych w transporcie oraz 923,79 zł tytułem 
opłat i kosztów upomnień.  

W porównaniu z latami ubiegłymi można zaobserwować powolną, ale stałą poprawę 
ściągalności wierzytelności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy (60% w porównaniu z 55% 
w 2021 r.). Nadal jednak jest ona niewystarczająca. Dotyczy to zwłaszcza egzekucji decyzji płacowych. 
Decyzje takie są wydawane najczęściej wobec pracodawców w złej sytuacji ekonomicznej, toteż 
grzywna w celu przymuszenia jest mało skutecznym środkiem.  

 

8. Porady prawne i techniczne 
 

Informacje ogólne 
 
W 2022 r. udzielono ogółem 15 248 porad, w tym 14 014 prawnych i 1 234 technicznych. 

Forma porad udzielanych w ramach działalności Państwowej Inspekcji Pracy kształtowała się 
w sposób następujący: 600 porad udzielono na piśmie, 16 drogą elektroniczną, 10 325 porad 
telefonicznych i 4 307 ustnie.  

Ponadto w czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili 18.583 porad, w tym 8 135 prawnych 
i 8 446 technicznych oraz 2 002 dotyczących legalności zatrudnienia. Łącznie udzielono 33 831 porad.  
Dodatkowo porady prawne udzielane były w ramach działalności prewencyjnej - audycje radiowe 
w czasie których pracownicy OIP w Bydgoszczy odpowiadali na zadawane przez słuchaczy pytania 
z zakresu prawa pracy. Liczba porad będąca w udziale Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy, w porównaniu z latami poprzednimi uległa niewielkiemu zmniejszeniu. Powyższe może 
być efektem rozwoju edukacji prawnej i jej propagowania w społeczeństwie, co w konsekwencji 
znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej świadomości prawnej obywateli. Nadto obywatele mają 
możliwości uzyskania nieodpłatnego poradnictwa prawnego świadczonego przez organizacje 
pozarządowe, fundacje, związki zawodowe, radców prawnych i adwokatów.  
 
Informacje dotyczące zakresu tematycznego porad 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, w 2022 r. porady prawne udzielane były 
w zakresie m.in: 
 

• stosunek pracy – 4 428 

• wynagrodzenia – 2 655 

• urlopy pracownicze – 1 415 

• czas pracy, w tym kierowcy i podmioty lecznicze – 1 143 

• legalność zatrudnienia, w tym cudzoziemców - 340 

• uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem - 547 

• wypadki i choroby zawodowe - 320 

• przygotowanie do pracy – badania - 324 

• rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - 
438 

• mobbing - 129 

• koronawirus -116 
 
W ramach dostępu do pomocy prawnej, porad udzielono zgodnie z poniższą tabelą m.in: 

• były pracownik – 2 462 

• cudzoziemiec - 286 

• inny – 1 377 
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• organ/urząd państwowy -98 

• organ/urząd samorządu terytorialnego -50 

• organizacje pracodawców - 5 

• osoba ubiegająca się o zatrudnienie - 67 

• poseł/senator/radny - 1 

• pracodawca/przedsiębiorca – 2 862 

• pracownik niepełnosprawny - 615 

• pracownik/pracownicy zbiorowo – 7 253 

• rolnik indywidualny - 2 

• służba bhp - 14 

• społeczny inspektor pracy - 110 

• związek zawodowy – 46 
 

Porady udzielane związkom zawodowym 
 
W 2022 r. przedstawicielom związków zawodowych udzielono 46 porad, w tym 12 pisemnie, 

28 telefonicznie i 6 ustnie. Zapytania kierowane przez związki dotyczyły:  
W 2022 r. Organizacje związkowe 12 razy wystąpiły z zapytaniami na piśmie, w tym m.in.: 

• Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

• Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników, 

• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. 
 

Pytania skierowane przez przedstawicieli związków zawodowych dotyczyły zagadnień 
związanych z czasem pracy, wynagrodzeniami za pracę oraz podróżami służbowymi. 
 
Analiza porad dotyczących rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku  z wystąpieniem 
pandemii SARS-CoV-2.  

 

W 2022 r. udzielono łącznie 116 porad dotyczących zagadnień związanych z ogłoszoną na 
terenie kraju epidemią wirusa SARS-CoV-2. Zapytania wpływające do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy dotyczyły m. in.: stosunku pracy (34 porady), wynagrodzeń (18 porad), zagadnień 
związanych z BHP (28 porad).  

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, nadal trwająca sytuacja epidemiologiczna oraz 
okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 nałożyły na pracowników jak i pracodawców 
nowe wyzwania. Na zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy należało spojrzeć 
w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku 
z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego. Niemniej jednak w porównaniu do roku ubiegłego 
odnotowano znaczny spadek ilości udzielanych w powyższym zakresie porad prawnych, np. w 2021 r. 
udzielono 136 porad prawnych (w tym 129 telefonicznych) dotyczących zagadnień związanych 
z wynagrodzeniami, w tym roku odnotowano tylko 18 takich zapytań (w tym 17 telefonicznych); 
podobnie w 2021 r. odnotowano 59 porad z zakresu BHP, w 2022 r. już tylko 28. Miało to związek 
z pewnością z rosnącą świadomością prawną społeczeństwa, ale też z mijającym zagrożeniem 
pandemią COVID-19.  
 
 

9. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy 

 
Dane statystyczne  

 
W 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło ogółem 57 wniosków  

o zarejestrowanie zakładowych układów zbiorowych pracy (1), protokołów dodatkowych (50) oraz  
o wpis informacji o rozwiązaniu układu za porozumieniem stron (1), o rozwiązaniu organizacji 
związkowej (2), wstąpieniu związku zawodowego w prawa i obowiązki strony układu (1), zawieszenia 
w części postanowień układu (1), o zarejestrowanie „porozumienia” ze związkami dotyczącego 
terminów wypłaty świadczeń ze stosunku pracy (nie podlega rejestracji). 
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Rozpatrzono 56 wniosków, które wpłynęły do 31.12.2022 r. Jeden wniosek dotyczący 
„nowego” zuzp zostanie rozpatrzony w 2023 r. 

 
Skierowano 2 odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację protokołu dodatkowego: 

• z uwagi na brak podpisania protokołu przez jedną z organizacji związkowych, po uzupełnieniu 
podpisów protokół został zarejestrowany, 

• z uwagi na brak podpisu organizacji związkowej, ustalono, że związek został wykreślony,  
a pracodawca sam chciał wprowadzić zmiany w układzie.  
 

W okresie sprawozdawczym zakwestionowano postanowienia niezgodne z prawem  
w przypadku 3 protokołów dodatkowych do układu: 

• nie zapewniono, aby do stażu pracy wliczać pracownikowi okres przebywania na urlopie 
wychowawczym – po wykreśleniu postanowień niezgodnych z prawem protokół 
zarejestrowano, 

• wprowadzono zapis, że zmiana stanowisk pracy i taryfikatora wynagrodzeń nie wymaga 
protokołu dodatkowego – po wykreśleniu tego zapisu protokół zarejestrowano, 

• w protokole dodatkowym chciano jednocześnie zawrzeć tekst jednolity układu 
przekształconego z mocy prawa w układ zbiorowy, organ rejestrujący zakwestionował 
postanowienia niezgodne z prawem – strony wycofały wniosek o rejestrację i przystąpiły do 
negocjacji nad nowym układem. 

 
Informacje – przykłady regulacji 

 
Protokoły dodatkowe zarejestrowane w 2022 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, rezygnacja z tworzenia 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na kolejny rok – 3 protokoły zawarte na czas określony. 

W sumie 4 protokoły dodatkowe zawarto na czas określony: 3 dotyczyły nienaliczania odpisów 
na ZFŚS, 1 dotyczył wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy.  

W przypadku 1 pracodawcy zawarto porozumienie o zawieszeniu na okres 3 lat dopłaty do 
wynagrodzenia za czas choroby. 

 
Przykłady korzystniejszych regulacji zawartych w protokołach dodatkowych zarejestrowanych  
w 2022 r : 

• przyznanie pracownikom dodatków do wynagrodzenia za pracę w pomieszczeniach cynkowni, 

• przyznanie pracownikom nagród jubileuszowych za 50 lat pracy ( dotychczas górna granica 
wynosiła 45 lat), 

• przyznanie pracownikom dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 90,- zł za pracę w niedziele  
i święta, 

• dodatkowe 3 dni urlopu dla pracowników zatrudnionych w tzw. ”czterobrygadowej” organizacji 
pracy. 
 

W 2022 r. nie było odmowy rejestracji układów oraz protokołów dodatkowych. 
 
Podsumowanie i wnioski 

 
W 2022 r. nie wzrosła liczba wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych do układów.  

W 2022 r. do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy nie wpisano nowych zakładowych 
układów zbiorowych pracy, jeden układ rozwiązano za porozumieniem stron. Na dzień 31.12.2022r. 
liczba obowiązujących układów zbiorowych pracy zarejestrowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Bydgoszczy wynosi 436, o jeden mniej niż na 31.12.2021 r. 

Sytuacja ekonomiczna pracodawców powoduje, że zmniejszają oni co rok odpisy na Fundusz 
socjalny albo w ogóle rezygnują z tworzenia Funduszu oraz z wypłaty świadczenia urlopowego.  

W latach 2019-2022 (w związku ze zmianą ustawy o związkach zawodowych) nie 
zarejestrowano układów dla innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową. 
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10. Spory zbiorowe pracy 
 

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 2022 r. zgłosili Okręgowemu Inspektorowi 
Pracy w Bydgoszczy ogółem 15 sporów zbiorowych. 
 
Informacja o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców, u których został wszczęty 

spór zbiorowy wg PKD z 2007 r. z podziałem na sekcje (wg liczby zgłoszonych sporów 
zbiorowych) 

 

ll.p. Sekcja  

1. C - przetwórstwo przemysłowe 4 

2. D – wytwarzanie energii  3 

3. 

 
O - administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
 

 
5 

4. 
 
Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
 

0 

5.  H – transport 3 

 
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 – 1 

• warunków płacy – 14 
 
Jedyny spór dotyczący warunków pracy dotyczył wychowawców w placówce oświatowej. 

Pozostałe spory zbiorowe dotyczyły wzrostu wynagrodzeń oraz innych świadczeń ze stosunku pracy. 
 
Liczba przeprowadzonych kontroli 
 

W 2022 r. przeprowadzono 1 kontrolę związaną ze zgłoszonym w 2021 r. sporem zbiorowym. 
Pracodawca poinformował o zakończeniu sporu – przedmiotem sporu był brak wypłaty dodatków 
motywacyjnych dla pracowników pedagogicznych. 
 
Rodzaj i liczba zastosowanych środków prawnych dotyczących przedmiotu sporu zbiorowego 

 
Inspektor pracy nie wydał środków prawnych dotyczących sporu zbiorowego. Kontrola 

wykazała, że dodatki motywacyjne nie zostały przyznane. 
 
Dostępne dane o wyniku sporów (w tym liczba porozumień kończących spór zbiorowy) 
 

Na 15 zgłoszonych sporów 4 zakończyły się podpisaniem porozumień kończących spór. 
Ponadto powiadomiono o zakończeniu sporów: 1 z 2020 r., 4 z 2021 r. 
 
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.  
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11. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania 
młodocianych 

 
Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania dzieci do lat 16 

 
W ramach realizacji tematu związanego z przestrzeganiem przepisów prawa pracy 

dotyczących zatrudniania dzieci do lat 16 inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2022 r. 
przeprowadzili 6 kontroli, u 4 pracodawców. Kontrolowane podmioty prowadzoną działalność w branży 
kulturalno-artystycznej (90.04.Z oraz 90.01.Z). W 2022 r. złożono 8 wniosków o wydanie zezwolenia na 
pracę dzieci, w wyniku czego wydano łącznie 47 decyzji (wszystkie decyzje były pozytywne). Nie 
wydawano decyzji negatywnych w tym zakresie. Wniosek złożony przez jeden z kontrolowanych 
podmiotów wymagał uzupełnienia. Przesłano drogą pocztową do ww. podmiotu wniosek  
o uzupełnienie braków formalnych tj. o wskazanie jaki rodzaj działalności prowadzi wnioskodawca oraz 
o przedłożenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej braku przeciwwskazań do 
wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, a także opinii dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza dziecko, dotyczącej możliwości wypełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego  
w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych. Przedmiotowy wniosek nie 
został uzupełniony przez wnioskodawcę.  

 
W trakcie przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji tematu związanego  

z przestrzeganiem przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania dzieci do lat 16 nie stwierdzono 
nieprawidłowości. Inspektorzy prowadzący kontrole w ramach realizacji tematu związanego  
z przestrzeganiem przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania dzieci do lat 16 podejmowali m.in. 
nw. działania w celu ustalenia czy istnieją jakiekolwiek uwarunkowania uniemożliwiające wydanie 
zezwolenia na pracę dziecka:  

 

• Kontrola pomieszczeń pracy, gdzie miały być wykonywane prace przez dzieci. 

• Sprawdzanie wymogów formalnych składanych wniosków z załącznikami, w tym zgody 
przedstawiciela ustawowego, opinii dyrektora szkoły, badań lekarskich dziecka oraz opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do wykonywania przez 
dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. 

• Kontrola branży w jakiej prowadzona jest działalność. 

• Kontrola warunków pracy, jaką mają wykonywać dzieci, w tym sprawdzenie, czy dzieci mają 
wykonywać prace szczególnie niebezpieczne. 

• Sprawdzenie wymiaru czasu pracy, który ma obowiązywać dzieci. 

• Kontrola przepisów zakładowych.  

• Kontrola dokumentacji dotyczącej bhp, w tym kontrola oceny ryzyka zawodowego, które wiąże 
się z wykonywaną pracą oraz stosowanych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.  
 

Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych oraz przestrzeganie 
przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe 
 
Uwagi wstępne 

 
W ramach realizacji tematu związanego z przestrzeganiem przepisów dotyczących 

zatrudniania młodocianych inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2022 r. przeprowadzili 31 kontroli, 
u 31 pracodawców. Kontrolą objęto łącznie 127 pracowników młodocianych. Kontrolowani pracodawcy 
reprezentowali wyłącznie sektor prywatny. Prowadzili działalność w branżach: handel i szeroko 
rozumiane usługi.  

W ramach realizacji tematu dotyczącego przestrzegania przepisów prawa dotyczących 
zatrudniania młodocianych w innym celu, niż przygotowanie zawodowe inspektorzy pracy okręgu 
bydgoskiego w 2022 r. przeprowadzili 5 kontroli, u 4 pracodawców. Kontrolowani pracodawcy 
reprezentowali wyłącznie sektor prywatny. Prowadzili działalność w branżach: rolnictwo i szeroko 
rozumiane usługi. 
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Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości 
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w ramach realizacji tematu związanego  
z przestrzeganiem przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych dotyczyły: 

• Dopuszczenia pracowników młodocianych do pracy bez odbycia wymaganych wstępnych 
badań lekarskich.  

• Dopuszczenia pracowników młodocianych do pracy bez odbycia wymaganego instruktażu 
ogólnego oraz stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bhp.  

• Niepoinformowanie pracownika młodocianego o ryzyku zawodowym, które wiąże się  
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

• Nieprzekazanie przedstawicielowi ustawowemu młodocianego pracownika informacji o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami. 

• Niesporządzenie wykazu stanowisk i rodzajów prac dozwolonych pracownikom młodocianym 
w celu odbycia przygotowania zawodowego. 

• Niesporządzenie wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym. 

• Brak potwierdzenia przybycia i obecności w pracy przez pracowników młodocianych w sposób 
przyjęty w danym zakładzie pracy (nieprowadzenie list obecności pomimo, że taki sposób 
potwierdzania przybycia i obecności w pracy przyjęto w kontrolowanych podmiotach). 

 
Najczęściej występujące nieprawidłowości w ramach realizacji tematu dotyczącego 

przestrzegania przepisów prawa dotyczących zatrudniania młodocianych w innym celu, niż 
przygotowanie zawodowe dotyczyły: 

• Niezapewnienie instrukcji bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń. 

• Sporządzenie nieprawidłowego wykazu prac lekkich, przy wykonywaniu których można 
zatrudniać młodocianych w innym celu, niż przygotowanie zawodowe, ponieważ w jego treści 
ujęto prace wzbronione młodocianym. 

 
Przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa 
 

Podstawową przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości był brak dochowania należytej 
staranności w wypełnianiu obowiązków wobec pracowników młodocianych. Pracodawcy głownie 
bagatelizowali obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to w szczególności nieprawidłowości w zakresie dopuszczania do pracy pracowników 
młodocianych bez wymaganych badań lekarskich i szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy pomimo szczególnej ochrony prawnej, którą są objęci. Od lat pojawia się również dużo 
przypadków nieprzekazywania informacji przedstawicielowi ustawowemu młodocianego pracownika  
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach 
ochrony przed zagrożeniami, co często wiązało się z niewiedzą pracodawców w tym zakresie. Niestety  
w 2022 r. wielu pracodawców nie przykładało wagi także do obowiązku informowania samych 
pracowników młodocianych o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz  
o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Stwierdzono również przypadki naruszenia przepisów 
dotyczących czasu pracy pracowników młodocianych oraz przypadki wypłaty nieterminowego lub 
zaniżonego wynagrodzenia, co potwierdza, że w dalszym ciągu łamane są prawa pracowników 
młodocianych. Pracodawcy nie przykładają również wagi do kwestii formalnych związanych  
z właściwym prowadzeniem ewidencji czasu pracy oraz do obowiązku zapewnienia odpowiedniej 
dokumentacji dotyczącej młodocianych (np. wykazu stanowisk i rodzajów prac dozwolonych 
pracownikom młodocianym w celu odbycia przygotowania zawodowego lub wykazu prac wzbronionych 
pracownikom młodocianym). W przypadku nieprawidłowości dotyczących prowadzenia ewidencji czasu 
pracy należy stwierdzić, że wielu pracodawców w dalszym ciągu nie odróżnia list obecności od 
ewidencji czasu pracy.  
 
Wydane środki prawne 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach tematu związanego z przestrzeganiem 

przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych wydano ogółem 12 decyzji, w tym 11 decyzji 
pisemnych i 1 decyzję ustną, która została wykonana w trakcie kontroli. Uzyskano informacje  
o realizacji 11 wydanych decyzji pisemnych. Spośród wydanych decyzji, 2 podlegały 
natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 108 k.p.a. Skierowano również 15 wystąpień 
zawierających ogółem 54 wnioski, z czego 53 wnioski zostało wykonane. Wydano także 4 polecenia, 
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które zostało wykonane w trakcie kontroli. Nałożono 4 mandaty, na łączną kwotę 5 600 zł, zawierające 
6 wykroczeń. Zastosowano 2 środki wychowawcze (pouczenia), w których wskazano 2 wykroczenia.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach tematu dotyczącego przestrzegania przepisów 
prawa dotyczących zatrudniania młodocianych w innym celu, niż przygotowanie zawodowe wydano 
ogółem 1 decyzję, w tym 1 decyzję pisemną. Uzyskano informacje o realizacji przedmiotowej decyzji 
pisemnej. Nie wydawano decyzji, które podlegały natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 108 
k.p.a. Skierowano również 2 wystąpienia zawierające ogółem 2 wnioski, z czego 1 wniosek został 
wykonany. Nie wydawano poleceń, ani decyzji ustnych. Nie stwierdzono wykroczeń w ramach 
omawianego tematu. W przypadku 4 kontroli wydano decyzje zatwierdzającą treść wykazu prac 
lekkich, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w innym celu, niż przygotowanie 
zawodowe. W jednym przypadku wydano decyzję o odmowie zatwierdzenia wykazu prac lekkich, przy 
wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w innym celu, niż przygotowanie zawodowe. 
Ponowna kontrola w przedmiotowym zakładzie pracy zakończyła się wydaniem pozytywnej decyzji  
w tym zakresie. 

 
Uzyskane efekty 
 

W większości przypadków stwierdzone nieprawidłowości zostały wyeliminowane w drodze 
realizacji wydanych nakazów ustnych i polecenia. Wszystkie wydane decyzje zostały wykonane we 
wskazanym terminie. Pracodawcy poinformowali o realizacji lub przyjęciu do wykonania 54 z 56 
skierowanych w wystąpieniach wniosków w ramach omawianych tematów. Brak informacji odnośnie 
pozostałych, skierowanych środków prawnych. Realizacja wydanych środków prawnych pozwoliła na 
doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. 
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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 

 
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 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszono w sumie 161 wypadki. 
 W 32 przypadkach decyzją Okręgowego Inspektora Pracy nie podjęto czynności kontrolnych z uwagi 
na charakter wypadku (wypadki komunikacyjne, nagłe wypadki medyczne niezwiązane z warunkami 
wykonywania pracy). W 7 przypadkach sprawa badania okoliczności i przyczyn wypadku została 
przekazana do innego OIP, w 2 przypadkach zdarzenia nie zostały uznane za wypadki przy pracy,  
a w pozostałych 13 przypadkach na dzień 31 grudnia 2021 r. kontroli nie zakończono. 

W 2022 r. inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 107 wypadków przy pracy. Na 
łączną liczbę zbadanych wypadków przy pracy składały się 104 indywidualne i 3 zbiorowe.  
W wypadkach pojedynczych 4 stanowiły zdarzenia śmiertelne, 33 powodujące ciężkie obrażenia ciała 
oraz 67 lżejsze obrażenia. W wypadkach tych łącznie poszkodowanych zostało 111 osób, w tym  
4 poniosły śmierć, 33 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 74 lżejsze obrażenia. Natomiast w wypadkach 
zbiorowych poszkodowanych zostało 7 osób, w tym wszystkie osoby doznały lekkie obrażenia. 
Informacje o wypadkach okręgowy inspektor pracy uzyskiwał od pracodawców oraz od innych 
podmiotów takich jak: policja, pogotowie ratunkowe, centrum zarządzania kryzysowego oraz 
masmediów. 

 

Rok 
zaistnienia 
wypadku 

Liczba zbadanych 
wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

Ogółem 

W tym: 

Ze skutkiem 
śmiertelnym 

Z ciężkimi 
obrażenia
mi ciała 

2022 
ogółem 107 111 4 33 

w tym zbiorowych 3 7 0 0 

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 

 
Dane pochodzące z badania okoliczności i przyczyn wypadków przez inspektorów pracy 

gromadzone są przede wszystkim w celu planowania programów kontrolno–prewencyjnych. Składają 
się na nie podstawowe informacje dotyczące poszkodowanych, ich płci, wieku, stażu, statusu 
zatrudnienia, wykonywanego zawodu oraz doświadczenia zawodowego. 

W 2022 r. 87,4% (97 osób) ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni, natomiast 12,6%  
(14 osób) to kobiety. Wśród poszkodowanych w wypadkach, które były przedmiotem badania przez 
inspektorów pracy 83,8 % (93 osoby) stanowili pracownicy, natomiast 16,2 % (18 osób) stanowiły 
osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Zdecydowana większość 
poszkodowanych w zbadanych wypadkach 91,0% (101 osób) posiada obywatelstwo polskie, 7,2%  
(8 osób) było obywatelami krajów spoza Unii Europejskiej, natomiast 1,8 % (2 osoby) była obywatelem 
kraju Unii Europejskiej. 
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W zbadanych przez inspektorów pracy wypadkach poszkodowane zostały 46 osób o stażu 
pracy w zakładzie nie dłuższym niż 1 rok (41,4% ogółu poszkodowanych), z których 11 to 
poszkodowani o stażu pracy do 7 dni.  

Największą liczbę poszkodowanych stanowili ludzie w przedziale wieku od 40 do 49 lat – 31 
osób (27,9% ogółu poszkodowanych), w następnej kolejności od 30 do 39 lat - 25 osób (22,5%), od 50 
do 59 lat – 21 osób (18,9%), od 19 do 29 lat – 20 osób (18,0%), od 60 do 69 lat – 12 osób (10,8%) 
oraz od 16 do 18 lat – 2 osoby (1,8%). Natomiast pracownicy, którzy w wyniku wypadku ponieśli śmieć 
–2, to osoby w wieku od 30 do 39 lat i 2 osoby w wieku 40-49 lat.  
 

„Poszkodowani śmiertelnie w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w latach 2020 – 
2022  

– wg. wieku” 
 
 
 
 

 

 

2020 2021 2022

12,3 12,4 16,2

87,7 87,6 83,8

Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach - według 
podstawy świadczenia pracy w latach 2020 - 2022

poszkodowani
świadczący pracę
na podstawie
umowy o pracę

Poszkodowani
świadczący pracę
na innej podstawie

2020 (12
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W 2022 r. podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej wypadków zaistniało w następujących 
gałęziach gospodarki: przetwórstwo przemysłowe 44 wypadki (41,1%) wszystkich wypadków, 
budownictwo 23 wypadki (21,5%), handel i naprawy 14 wypadków (13,1%), transport i gospodarka 
magazynowa 7 wypadków (6,5%), rolnictwo i leśnictwo 4 wypadki (3,7%), działalność profesjonalna  
3 wypadki (2,8%), dostawy wody 2 wypadki (1,9%).  

 
 Na 44 wypadki zaistniałe w przetwórstwie przemysłowym składało się 42 wypadki pojedyncze, 

w tym 1 wypadek śmiertelny, 15 ciężkich, 26 lekkich oraz 2 wypadki zbiorowe. W wypadkach tych 
poszkodowanych zostało 46 osób, w tym 1 poniosła śmierć, 15 odniosło ciężkie obrażenia ciała i 30 
lżejsze obrażenia ciała. 

 
W budownictwie na łączną liczbę 23 wypadków składały się tylko wypadki pojedyncze, w tym  

1 śmiertelny, 8 ciężkich oraz 14 wypadków lekkich . W sumie w tych wypadkach poszkodowane 
zostały 23 osoby, w tym 1 zginęła na miejscu lub w wyniku doznanych urazów, 8 odniosło ciężkie 
obrażenia ciała i 14 lżejsze obrażenia. 

 
W handlu i naprawach na łączną liczbę 14 wypadków składały się tylko wypadki pojedyncze,  

w tym 5 wypadków ciężkich oraz 9 lekkich. W wypadkach tych poszkodowanych zostało 14 osób,  
w tym 5 odniosło ciężkie obrażenia ciała i 9 lżejsze obrażenia. 

 
W transporcie i gospodarce magazynowej na łączną liczbę 7 wypadków składały się tylko 

wypadki pojedyncze, w tym 2 wypadki śmiertelne, 1 wypadek ciężki oraz 4 wypadki lekkie.  
W wypadkach tych poszkodowanych zostało 7 osób, w tym 2 poniosły śmierć, 1 odniosła ciężkie 
obrażenia oraz 4 lżejsze obrażenia.  

 
W rolnictwie i leśnictwie na łączną liczbę 4 wypadków składały się tylko wypadki pojedyncze,  

w tym 1 wypadek ciężki oraz 3 wypadki lekkie. W wypadkach tych poszkodowane zostały 4 osoby,  
w tym 1 odniosła ciężkie obrażenia oraz 3 lżejsze obrażenia. 

 
Wypadki śmiertelnych zaistniały w transporcie i gospodarce magazynowej (2), w budownictwie 

(1) oraz w przetwórstwie przemysłowym (1). Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi do takich 
wypadków przy pracy były głównie: utrata nad maszyną, środkami transportu, transportowanym 
ładunkiem, poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby, ześlizgnięcie się upadek czynnika 
materialnego. Natomiast najwięcej wypadków ciężkich zaistniało w przetwórstwie przemysłowym (15),  
w budownictwie (8), w handlu i naprawach (5). 

  

„Poszkodowani w zbadanych przez OIP wypadkach zaistniałych w 2022 r. 
- wg sekcji PKD” (111 poszkodowanych) 
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Badając w roku sprawozdawczym okoliczności 107 wypadków przy pracy inspektorzy pracy 

ustalili łącznie 437 przyczyn tych zdarzeń. Wśród nich dominującymi były przyczyny tzw. ludzkie – 249 
(56,9%) i organizacyjne – 121 (27,7%). Podobnie jak w latach poprzednich, najmniejsza liczba 
przyczyn związana była z wadami konstrukcyjnymi lub niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi: tzw. 
przyczyny techniczne – 67 (15,4%).  
 
Przyczyny zbadanych przez inspektorów pracy wypadków. 
 
- techniczne (67) 
 
 

 
 
-organizacyjne(121) 
 

 
 
- ludzkie (249) 
 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych naruszeń przepisów bhp inspektorzy 

pracy wydali łącznie 184 decyzje, w tym 24 decyzje podlegających natychmiastowemu wykonaniu  
z art. 108 kpa, 20 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i innych urządzeń, 16 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 2 decyzje nakazania ustalenia w określonym terminie okoliczności i przyczyn 
wypadku. 

 Ponadto w 62 wystąpieniach pokontrolnych skierowali łącznie 196 wniosków dotyczących 
podjęcia działań organizacyjno–technicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie 
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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 56 mandatów karnych, na 
łączną kwotę 76700,00 złotych. Ponadto w 3 przypadkach, zawiadomili organy prokuratury 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową –  
2 zawiadomienia dotyczące przestępstwa z art. 220 § 1 k.k. oraz 1 zawiadomienie dotyczące 
przestępstwa z art.160 k.k. łącznie z art. 221 § 1 k.k. 

Badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili łącznie 
1 014 porad, w tym 341 prawnych, 622 technicznych oraz 51 dotyczących legalności zatrudnienia.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – przy współudziale partnerów społecznych  
i instytucji państwowych, w tym innych organów nadzoru nad warunkami pracy podejmował w 2022 r. 
działania kontrolno–nadzorcze i prewencyjne w branżach o największym nasileniu zagrożeń 
wypadkowych w celu przeciwdziałania wzrostowi liczby wypadków przy pracy. Łącznie podjęto 18 
takich działań, w tym: przeprowadzono 3 kontrole na wniosek organu policji, w 15 przypadkach 
inspektorzy pracy poinformowali organ o wynikach kontroli (1 prokuraturę, 5 związki zawodowe, 3 ZUS, 
2 UDT, 3 społeczną inspekcję pracy, 1 nadzór budowlany). 

W 24 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili podanie przez płatników składek 
(pracodawców) nieprawidłowych danych w informacjach do ustalenia wysokości składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. W 21 przypadkach pracodawcy – w czasie trwania czynności kontrolnych 
inspektora pracy skorygowali nieprawidłowe dane oraz wysłali nową informację do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W pozostałych 3 przypadkach inspektorzy pracy zawiadomili Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych o nieprawidłowościach w drukach ZUS IWA. W jednym przypadku inspektor 
pracy wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe o 100% stopy procentowej składki. ZUS zawiadomił Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Bydgoszczy o wydaniu decyzji o podwyższeniu składki na rok rozliczeniowy od 1 kwietnia 
2023 r. do 31 marca 2024 r. 

Kontrole jakie przeprowadzone zostały w roku sprawozdawczym przez inspektorów pracy 
u pracodawców i w innych podmiotach gospodarczych, przyczyniły się do poprawy warunków pracy na 
stanowiskach, które wcześniej nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie 
pomimo cały czas 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 

 
W 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy podczas 

prowadzonych kontroli badali stan realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 105, poz. 870). W roku sprawozdawczym przeprowadzono 205 kontrole, podczas trwania których 
badaniu poddano 426 dokumentacji powypadkowych, w tym 28 dokumentacji z wypadków nie 
uznanych za wypadki przy pracy.  

Analiza wszystkich sprawdzonych protokołów ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy wykazała 514 nieprawidłowości w następujących obszarach: 

 

• zgłaszania wypadków ogółem 35 nieprawidłowości (6,8% stwierdzonych uchybień), w tym 24 
przypadki zgłaszania wypadku przez poszkodowanego w odległym terminie, 10 zawiadamiania  
o wypadku inspektora pracy PIP w odległym terminie oraz 1 niezawiadomienie o wypadku 
właściwego inspektora pracy PIP, 

 

• ustalania okoliczności i przyczyn wypadku ogółem 305 nieprawidłowości (59,3% stwierdzonych 
uchybień), w tym najwięcej - 157 dotyczyło ustalenia tylko części przyczyn wypadku lub 
ustalenia innych przyczyn niż wynikających z analizy inspektora pracy, następnie 34 
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, 29 niewłaściwego składu zespołu powypadkowego, 23 
przystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką, 17 
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zaniechania oględzin miejsca wypadku i innych czynności niezbędnych do zebrania dowodów 
dotyczących wypadku, 15 niedotrzymania terminu zatwierdzenia protokołu powypadkowego 
przez pracodawcę, 10 stwierdzenia, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez 
poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 6 braku w treści protokołu powypadkowego 
informacji na temat przyczyn opóźnień w dochodzeniu – przekroczenie terminu 14 dni od 
uzyskania zawiadomienia o wypadku 4 wyrażenia zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń 
lub dokonania zmian w miejscu wypadku bez uzgodnienia ze społecznym inspektorem pracy,  
3 wyrażenia zgody na uruchomienia maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie 
zmian w miejscu wypadku bez uzgodnienia z właściwym inspektorem pracy lub innym organem, 
3 braku uzasadnienia (wskazania dowodów) do nieuznania wypadku za wypadek przy pracy,  
3 ustalenia tylko okoliczności wypadku, 1 nieprzystąpienia do ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku, bądź niesporządzenie dokumentacji. 
 

• wniosków i środków profilaktycznych ogółem 152 nieprawidłowości (29,6% stwierdzonych 
uchybień), w tym 83 dotyczyło ustalenia wniosków i środków nieadekwatnych do przyczyn 
wypadku, 58 nieokreślenia wniosków i środków w ogóle lub wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek oraz 11 niezastosowania przez 
pracodawcę wniosków i środków profilaktycznych 

 

• rejestracji wypadków ogółem 22 nieprawidłowości (4,3% stwierdzonych uchybień), w tym 14 
nierejestrowania wszystkich wypadków oraz 8 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. A to na 
zespole powypadkowym ciąży powinność wskazywania jakie środki powinien podjąć pracodawca w 
celu uniknięcia podobnych wypadków. Z pewnością pracodawcy ci nie unikną wypadków jeżeli 
jedynym wnioskiem zaproponowanym przez zespół jest „omówienie wypadku z pracownikami, 
powtórne przeszkolenie lub zwrócenie uwagi na zachowanie większych środków ostrożności”.  

 
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 także występowały 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 Kujawsko-Pomorskiej Akademii 
Prawa 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 przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy 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 będą kolejne wypadki powstałe  
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.  

 
Inspektorzy pracy w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i doprowadzenia do 

stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami stosowali środki prawne.  
Wydano ogółem 38 decyzji nakazowych, w tym 26 na piśmie i 12 ustnych. Decyzje dotyczyły 

57 pracowników.  
Do 152 pracodawców inspektorzy pracy wystosowali 402 wnioski, które dotyczyły 811 

pracowników. W stosunku do osób winnych wykroczeń zastosowano środki przewidziane ustawą za 
stwierdzone wykroczenie inspektor pracy nałożył jeden mandat karny, wobec pracodawcy,  
w wysokości 2 000,00 złotych, 

 
Dokonując kontroli realizacji postanowień rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy udzielili 1 782 porady, w tym prawnych 
639, technicznych 1 065 oraz dotyczących legalności zatrudnienia 78. 

 

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-Pomorską Izbą Budownictwa, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacjami związków zawodowych i społecznymi 
inspektorami pracy, itd.), 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 przykłady: 

 
1. Szkolenia społecznych inspektorów pracy 

 
W ramach projektu pod nazwą Kujawsko – Pomorska Akademia Prawa Pracy kontynuowano 

szkolenia społecznych inspektorów pracy. Głównym celem tej platformy jest podnoszenie kwalifikacji 
społecznych inspektorów pracy. Przez cały 2022 rok zorganizowano 3 szkolenia, w których 
przeszkolono 88 osób. W trakcie spotkań omawiano m.in. problematykę dotyczącą roli społecznych 
inspektorów pracy w postępowaniu powypadkowym oraz oceny ryzyka zawodowego jako elementu 
prewencji wypadkowej.  

 
2. Konferencje 

 

• w dniu 17 maja w Auli Novum Auditorium Politechniki Bydgoskiej odbyła się konferencja pt. 
„Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”. 
Celem wydarzenia była popularyzacja dobrych praktyk na budowie oraz szerzenie wiedzy na 
temat zagrożeń publicznych przy realizacji prac budowlanych oraz ograniczenia zagrożeń 
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wypadkowych. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z symulatora szkoleniowego żurawia 
wieżowego oraz wózka jezdniowego podnośnikowego.  

• w dniu 26 października w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy oraz on – line Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował konferencję „Osoby  
z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. Wsparcie osób niepełnosprawnych – zwiększenie 
szans na zatrudnienie”. Celem konferencji było wsparcie informacyjne oraz doradcze dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz pracodawców przy organizowaniu i tworzeniu dostępnego 
środowiska pracy; zaprezentowanie sposobów radzenia sobie w pracy i pokonywaniu barier 
psychologicznych. Dwie prelekcje poświęcone zostały wypadkom przy pracy. Inspektor pracy 
omówił wypadki przy pracy z udziałem osób niepełnosprawnych, natomiast przedstawiciele 
Projektu Kompleksowej Rehabilitacji podzielili się doświadczeniami powrotu do pracy po 
ciężkim wypadku przy pracy i kompleksowej rehabilitacji jako nowego rozwiązania 
zwiększającego efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  

 
3. Budownictwo 
 

• w ramach IX Ogólnopolskiej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie pod tytułem 

„Budowa się kończy, bezpieczeństwo nigdy” zorganizowano 9 szkoleń na realizowanych 

budowach, na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. W dniu 24 maja 2022 r. studenci 

wydziału Budownictwa Politechniki Bydgoskiej uczestniczyli w spotkaniu na budowie campusu 

uczelni, gdzie mieli okazję zobaczyć organizację prac na wysokości oraz prace  

z wykorzystaniem żurawia wieżowego. W dniu 26 maja na budowie budynku wielorodzinnego 

w Inowrocławiu odbył się m.in. pokaz dobrych praktyk przy wykonywaniu prac na wysokości 

oraz przedstawiono przykłady rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka 

zaistnienia wypadku przy pracy. 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 przy wykonywaniu pracy na wysokości do 1 metra.  

 
4. Prewencja wypadkowa 
 

• w ramach nowego programu „ Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym” odbyły się  

2 szkolenie dla 26 pracodawców i ich przedstawicieli. Dotyczyło ono zagadnień zarządzania 

bezpieczeństwem pracy w tych zakładach, w których odnotowano w poprzednich latach 

wypadki przy pracy śmiertelne i ciężkie lub też, wystąpiła powtarzalność wypadków przy pracy. 

Doboru zakładów dokonano na podstawie bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 

Państwowej Inspekcji Pracy. Szkolenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz 

omówienia praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodowego, jako skutecznego narzędzia 

prewencji wypadkowej ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zagrożeń, analizy 

skutków ryzyka oraz podejmowania środków profilaktycznych ograniczających ryzyko 

zawodowe. Jednocześnie w trakcie szkolenia podniesiono problematykę szczególnego 

traktowania pracowników w pierwszym roku ich pracy na danym stanowisku z uwagi na 

zwiększoną ilość wypadków przy pracy w tej grupie pracowników.  

 
5. Publikacje w mediach 
 

• przez cały rok w mediach o zasięgu regionalnym ukazało się 12 informacji dotyczących 

wypadków przy pracy. Temat wypadków przy pracy był także przedmiotem audycji radiowych 

„Dyżur eksperta” na antenie radia PIK w dniach 06 maja, 08 lipca i 23 września oraz „Pytać 

każdy może” w dniu 13 września, gdzie inspektor pracy wyjaśniał sprawy dotyczące wypadków 

przy pracy.  
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4. Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego, a w 
konsekwencji liczby wypadków przy pracy w grupie 
zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych – 
wzmożony nadzór. 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do trzyletniego, wzmożonego nadzoru 

realizowanego w latach 2022 – 2024 wytypowane zostały trzy zakłady zajmujące się:  

• produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

• produkcją wsporników palet z drewna rozdrobnionego, europalet, palet przemysłowych  
i drewnianych. 

• produkcją opakowań z tworzyw sztucznych 
 
W pierwszym roku programu, w każdym z tych zakładów, przeprowadzone zostały po dwie 

kontrole. Z celem programu zapoznano pracodawców , osoby kierujące pracą pracowników oraz osoby 
realizujące zadania służby bhp. Inspektorzy pracy wyjaśnili , jakie obowiązki spoczywają na 
powyższych osobach oraz jakie przysługują im uprawnienia w związku z pełnionymi przez nie 
funkcjami. Zwrócono uwagę na konieczność mobilizowania pracowników do czynnego udziału  
w procesie oceniania ryzyka zawodowego, jakie występuje na stanowiskach pracy. 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie wprowadzono certyfikowanych systemów 
zarządzania bhp. Wdrożono jednak szereg pisemnych procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, lecz nie były to działania systemowe. Stąd też działania profilaktyczne podejmowane w wyniku 
postępowań powypadkowych oraz po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego zależą w największym 
stopniu od rzetelnej pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaangażowania kierownictwa 
zakładów. 

 
Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach należały, między 

innymi: 

• brak osłon lub urządzeń ochronnych przy maszynach,  

• niewłaściwy stan ścian, posadzek i innych elementów kontrolowanych obiektów  
i pomieszczeń pracy,  

• brak lub niewłaściwe oznakowanie barwami lub znakami bezpieczeństwa miejsc 
niebezpiecznych, 

• niezapewnienie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy eksploatowanych maszyn,  
w tym niekompletne zapisy w opracowanych instrukcjach, 

• nieprzeprowadzanie w terminie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
pracowników, nieprowadzenie na bieżąco kart i rejestrów pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia, 

• niewłaściwie przeprowadzane szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
niesporządzanie lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem tych 
szkoleń, 

• nieprawidłowości związane z opracowanymi dokumentacjami powypadkowymi, 

• wadliwe lub niekompletne oceny ryzyka zawodowego dla kontrolowanych stanowisk pracy,  

• nieokreślenie szczegółowych wymagań przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

• brak okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje 
przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom 
życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.  
 
Jak wynika z uzyskanych danych w latach 2021-2022 liczba wypadków znacznie spadła  

w każdym z zakładów objętych wzmożonym nadzorem. W zakładzie produkującym pojemniki 
metalowe z 8 wypadków w 2021 r. do 2 zdarzeń w 2022 r. , w firmie obróbki plastycznej tworzyw 
sztucznych z 43 do 19 wypadków w 2022 r., w zakładzie produkcji palet jedynie 2 wypadki odnotowano 
w 2021 r., a w 2022 r. nie zdarzył się żaden wypadek przy pracy. Liczba zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia pozostała na tym samym poziomie w badanym okresie.  

W spółce produkującej opakowania z tworzyw sztucznych, gdzie odnotowano najwięcej 
wypadków, ale również największy spadek ich liczby w 2022 r. w stosunku do 2021 r., stosowane są 
środki profilaktyczne w celu wyeliminowania możliwości powtórnego zaistnienia takich wypadków. Jako 
przykład właściwych środków profilaktycznych można wskazać opracowanie nowej instrukcji bhp 
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dotyczącej magazynowania balotów folii po wypadku na sortowni czy wdrożenie przeglądów 
magazynów polietylenu przed wpuszczeniem pracowników sprzątających i stosowanie przez nich 
ochron głowy (hełmy lub czapki ochronne w magazynie).  

Jedynie w firmie produkującej palety inspektor miał uwagi do zaproponowanych wniosków  
i środków profilaktycznych i spójności środków określonych w ocenie ryzyka z wnioskami 
powypadkowymi. W stosunku do pozostałych dwóch kontrolowanych zakładów można stwierdzić, że 
proponowane środki profilaktyczne zapewniają spełnienie głównego celu prewencji wypadkowej, jakim 
jest brak powtarzalności wypadków z tych samych przyczyn.  

 
Przyczyny ujawnianych nieprawidłowości 
 

Analizując stwierdzone nieprawidłowości można zauważyć, że odnoszą się one głównie do 
wymogów wynikających z ogólnych przepisów bhp oraz przepisów w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy. W zakresie braku osłon zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych 
stwierdzono, że nieprawidłowości te wynikają z niskiej świadomości zagrożeń po stronie kierujących 
pracownikami oraz tolerowania przez nich odstępstw od obowiązujących przepisów. Dla 
przedsiębiorców najważniejsze jest wykonanie jak największego zakresu prac (co generuje większe 
zyski), bez względu na bezpieczeństwo pracujących.   

Zastrzeżenia inspektorów pracy budził stan techniczny użytkowanych pomieszczeń pracy.  
Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców wynikało, że naruszenia przepisów prawa były 
spowodowane głównie brakiem wystarczających środków finansowych. Jednak w ocenie inspektorów 
pracy, którzy przeprowadzali kontrole, niepodejmowanie działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa  
i higieny pracy spowodowane było zwykłym niedbalstwem ze strony pracodawców i osób sprawujących 
bezpośredni nadzór, gdyż 31 z 47 (co stanowi 66%) wydanych decyzji, wykonano w toku kontroli, co 
oznacza, iż nie wymagały znacznych nakładów finansowych i czasu na ich realizację. 

Nieprawidłowości wynikają także z błędów organizacyjnych, w tym ze złego funkcjonowania 
służb lub osób pełniących nadzór nad bezpieczeństwem pracy w kontrolowanych zakładach pracy.  

Postępowanie powypadkowe i sporządzanie dokumentacji powypadkowych wciąż stanowi 
problem w zakładach objętych nadzorem, a największą skalę uchybień i nieprawidłowości stwierdzono  
w kluczowych dla profilaktyki powypadkowej kwestiach dotyczących ustalania przyczyn badanych 
wypadków przy pracy i określenia adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych. Kontrole 
wykazały, że w protokołach powypadkowych mianem przyczyn wypadków przy pracy określano 
wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego lub powodującego uraz, co sprawiało, że 
działania profilaktyczne określane na podstawie tak zidentyfikowanych przyczyn sprowadzały się 
często do omówienia wypadków z pracownikami, czy zwracania im uwagi. Pracodawcy starają się nie 
dopuszczać do naruszeń przepisów bhp, ale nie zawsze skutecznie, głównie ze względu na brak 
wiedzy na temat technicznego bezpieczeństwa pracy oraz rutynowe, nieobejmujące wszystkich 
wymagań, działania osób sprawujących nadzór i kontrolę nad wykonywaniem pracy w kontrolowanych 
zakładach. 

Zdaniem inspektorów pracy największym problemem jest stworzenie spójnej polityki 
bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy. Ocena ryzyka zawodowego nie jest traktowana jako 
dokument podlegającego ustawicznej aktualizacji w celu wspomagania pracodawców w zarządzaniu 
bezpieczeństwem pracy. Jak wynika z uzyskanych danych, w dwóch kontrolowanych zakładach nie 
dokonano kompleksowej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,  
a przeprowadzona ocena ryzyka była niezgodna z przepisami szczegółowymi wskazującymi elementy 
jakie powinna zawierać taka ocena np. przy ręcznych pracach transportowych. Aktualizacja jest 
przeprowadzana z opóźnieniem, najczęściej dopiero po interwencji inspektora pracy.  

 
Uzyskane efekty kontroli 

 
Nie stwierdzono gwałtownej, radykalnej poprawy warunków pracy poprzez zmianę  

lub wdrożenie nowych technologii, instalację nowych maszyn i urządzeń technicznych, ograniczenie 
lub wyeliminowanie szkodliwych dla zdrowia czynników, materiałów lub surowców. Niemniej można 
odnotować zmiany o charakterze ewolucyjnym. Po kontrolach prowadzonych w pierwszym półroczu 
2022 r. wydano 39 decyzji nakazowych, w tym 2 decyzje wstrzymujące prace i 3 decyzje wstrzymujące 
eksploatację oraz 8 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności z art.108 kpa. Po kontrolach 
sprawdzających wydano 8 decyzji , w tym 5 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności 
z  art.108  kpa.  

Postępowanie wykroczeniowe prowadzono jedynie w firmie produkującej kontenery metalowe, 
gdzie stwierdzono 5 wykroczeń i wydano 2 środki wychowawcze.  
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Podczas kontroli udzielono łącznie 42 porady, w tym 33 porad dotyczących technicznego 
bezpieczeństwa pracy, 8 porad dotyczących prawnej ochrony pracy i 1 poradę dotyczącą legalności 
zatrudnienia.  

W firmie produkującej palety realizowana jest inwestycja mająca na celu modernizację linii 
produkcji i cięcia wsporników palet, aby wyeliminować uciążliwości pracy oraz zmniejszyć poziom 
zagrożeń związanych z obsługą maszyn. Poprzez wprowadzenie robotyzacji zgodnie z oświadczeniem 
Prezesa Zarządu stan zatrudnienia nie ulegnie zmianie. Pracownicy zostaną przydzieleni do 
wykonywania pracy na innych stanowiskach produkcyjnych w innych działach zakładu. 

 
Wnioski 

 
W pierwszym roku trwania wzmożonego nadzoru można zauważyć, że swoista 

„nieuchronność” kontroli organów kontrolnych działa mobilizująco na pracodawców i zmusza ich do 
szukania bardziej efektywnych środków służących poprawie bezpieczeństwa pracy pracowników. 
Częstsze kontrole pozwalają też na bieżące poprawianie błędów czy niedociągnięć oraz konsultowanie 
z inspektorem pracy podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Analizując rodzaj wydanych środków prawnych można zauważyć, że pracodawcy mają 
problemy z opracowaniem prawidłowej dokumentacji powypadkowej oraz z dokumentowaniem oceny 
ryzyka zawodowego. Wydaje się, że jedynym sposobem na poprawę tego stanu jest utrzymanie 
okresowych kontroli u pracodawców i wydawanie środków prawnych oraz udzielanie porad prawnych, 
które przyczynią się do poprawy spójności polityki bezpieczeństwa w tych w zakładach, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa pracy zatrudnionych.  

Wniosek legislacyjny, jaki wydaje się być celowy dla osiągnięcia poprawy w powyższym 
zakresie dotyczy nadania uprawnienia inspektorom pracy do wydawania środków 
prawnych o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, bez względu na jego rodzaj, tj. ciężki 
śmiertelny czy zbiorowy. Oznacza to konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe 
uprawnienie inspektora pracy umożliwiłoby wydanie pracodawcy decyzji nakazującej ponowne 
ustalenie okoliczności i przyczyn każdego wypadku w sytuacji, gdy protokół powypadkowy dotyczący 
wypadku przy pracy zawiera ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo zawiera 
nieprawidłowe wnioski profilaktyczne.  

  

5. Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora 
budowlanego 

 
A. Wzmożony nadzór na budowach o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 

 
Charakterystyka badanych zagadnień 

 
W 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach 3-letniej strategii Państwowej 

Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym, której celem jest zwiększenie skuteczności działań  
w budownictwie w latach 2022-2024, przeprowadzono kontrole na wytypowanych przez OIP 
Bydgoszcz strategicznych inwestycjach. Powyższe wsparte jest Kampanią prewencyjną oraz 
realizowanymi programami edukacyjnymi i informacyjnymi na temat bezpiecznej pracy. 

Z uwagi na wielkość inwestycji, technologię czy specyfikę prac zintensyfikowanym nadzorem 
inspektorów pracy objęto następujące budowy: 
 

1) budowa budynków wielorodzinnych - Toruń; 
2) rozbudowa zdolności produkcyjnych w dużym zakładzie o w regionie - Włocławek; 
3) budowa zespołu budynków wielorodzinnych - Grudziądz; 
4) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - Bydgoszcz. 

 
Podczas realizacji kontroli w ramach wzmożonego nadzoru dla sektora budowlanego jak  

i rekontroli placów budów najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w małych i średnich zakładach pracy 
zatrudniających odpowiednio do 9 pracujących oraz od 10 do 49 pracujących. 

 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, w tym bezpośrednie zagrożenia pogrupowane  

w zagadnieniach: 
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1. brak zabezpieczeń w otworach technologicznych (w tym w otworach ściennych, na szyby 
dźwigowe; brak balustrad ochronnych podczas technologicznych procesów pracy oraz na 
stanowiskach pracy na wysokości – stwierdzono łącznie 15 nieprawidłowości; 

2. prace na rusztowaniach – brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniach; brak 
tablic określających wykonawców montażu rusztowań oraz dopuszczalnego obciążenia 
pomostów i konstrukcji rusztowań – stwierdzono łącznie 14 nieprawidłowości; 

3. urządzenia i instalacje elektryczne – brak zabezpieczenia instalacji i przewodów elektrycznych 
(w tym przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych); 
niesprawne przewody i instalacje elektryczne – stwierdzono łącznie 12 nieprawidłowości; 

4. drabiny – niewłaściwa eksploatacja drabin (w tym brak zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem; brak stateczności; niewystarczająca długość; zły stan techniczny) – 
stwierdzono łącznie 9 nieprawidłowości; 

5. środki ochrony indywidualnej – niestosowanie przez pracujących środków ochrony 
indywidualnej; brak wyposażenia pracujących w środki ochrony indywidualnej  
– stwierdzono łącznie 8 nieprawidłowości; 

6. prace na wysokości – brak lub niewłaściwe zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu 
prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości – stwierdzono łącznie 6 nieprawidłowości; 

7. brak ładu i porządku na placu budowy, w tym kolizje z przeszkodami – stwierdzono łącznie  
5 nieprawidłowości; 

8. żurawie wieżowe – brak odróżnienia sygnalistów i hakowych; wykonywanie czynności 
sygnalisty i hakowego przez jedną osobę; brak urządzenia komunikacyjnego; nieoznakowana 
strefa niebezpieczna – stwierdzono łącznie 5 nieprawidłowości; 

9. magazynowanie i składowanie – brak lub nieprawidłowo urządzone składowiska materiałów – 
stwierdzono 4 nieprawidłowości; 

10. instrukcje bhp – brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)  
– stwierdzono 2 nieprawidłowości; 

11. brak ogrodzenia terenu budowy – stwierdzono 1 nieprawidłowość; 
12. brak nadzoru na wykonywaniem prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych  

– stwierdzono 1 nieprawidłowość. 
 
Na kontrolowanych budowach nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących prac  

w wykopach. Ponadto w ramach w ramach realizowanych tematów stwierdzono także 
nieprawidłowości dotyczące: 

1. częstotliwości przeprowadzania okresowego szkolenia w dziedzinie bhp (1 nieprawidłowość); 
2. zawarcia z cudzoziemcem umowy o zatrudnieniu w języku dla nim zrozumiałym  

(1 nieprawidłowość); 
3. prowadzenia dzienników (zeszytów) konserwacji żurawi wieżowych (1 nieprawidłowość); 
4. oceny indywidualnych szelek bezpieczeństwa (1 nieprawidłowość); 
5. prawnej ochrony pracy, w tym prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a także terminowości 

wypłaty wynagrodzeń za pracę (łącznie 5 nieprawidłowości). 
 
W związku z ww. nieprawidłowościami skierowano wnioski w wystąpieniach oraz polecenia. 
 

Wyniki kontroli 
 
W temacie wzmożonego nadzoru dla sektora budowlanego przeprowadzono ogółem17 kontroli 

w 12 podmiotach, w tym 3 kontrole zbiorowe. Kontrole te przeprowadzono na czterech wyznaczonych 
wcześniej budowach o znaczeniu strategicznym. Rekontrolą w objęto 3 budowy, tj. w Toruniu, we 
Włocławku i w Bydgoszczy. Na budowie w Grudziądzu nie przeprowadzono rekontroli z uwagi na fakt, 
iż prace w kontrolowanym obiekcie objętym inwestycją zostały zakończone, a cała budowa została 
tymczasowo wstrzymana i prace na chwilę obecną nie są kontynuowane. W ramach rekontroli 
przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w 5 podmiotach.  

Podczas wszystkich siedemnastu kontroli w ramach wzmożonego nadzoru dla sektora 
budowlanego jak i rekontroli placów budów wydano łącznie 82 decyzje w celu likwidacji zagrożeń.  

 
Rozkład wydanych decyzji przedstawia się następująco: 

• 72 (87,8%) decyzje ustne; 

• 9 (11,0%) decyzji w 5 nakazach na piśmie z rygorem natychmiastowej wykonalności 
(art. 108 kpa); 

• 1 (1,2%) decyzja w nakazie (wstrzymująca prace). 
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Spośród ww. decyzji wydano: 

• 10 decyzji ustnych wstrzymujących prace (12,2%); 

• 4 decyzje ustne wstrzymujące eksploatację maszyn (4,9%). 
Nie wydano decyzji skierowujących pracowników do innych prac oraz decyzji zakazujących 
wykonywania prac, a wydane decyzje dotyczyły w sumie 90 pracowników. 
 
Podczas wszystkich pięciu kontroli łączących tematy wzmożonego nadzoru i rekontroli wydano łącznie 
30 decyzji w celu likwidacji zagrożeń. Rozkład wydanych decyzji przedstawia się następująco: 

• 23 (76,7%) decyzje ustne; 

• 7 (23,3%) decyzji w 3 nakazach na piśmie z rygorem natychmiastowej wykonalności 
(art. 108 Kpa). 

 
Spośród ww. decyzji wydano: 

• 2 decyzje ustne wstrzymujące prace (6,7%); 

• 2 decyzje ustne wstrzymujące eksploatację maszyn (6,7%). 
Nie wydano decyzji skierowujących pracowników do innych prac oraz decyzji zakazujących 
wykonywania prac, a wydane decyzje dotyczyły w sumie 22 pracowników. 

 
W wyniku kontroli łączących tematy wzmożonego nadzoru i rekontroli ukarano mandatami 

karnymi 4 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 5100 zł. Łączna liczba wykroczeń to 11.  
W ramach jednej kontroli sprawdzającej nałożono na osobę kierującą pracownikami 1 mandat 

karny w wysokości 1200 zł za popełnienie 4 wykroczeń. W ramach wszystkich przeprowadzonych 
kontroli nie wydano środków wychowawczych. 
  
Spośród wszystkich przeprowadzonych kontroli (17): 

• 3 kontrole (17,6%) dotyczyły sektora mieszanego; 

• 14 kontroli (82,4%) dotyczyło sektora prywatnego; 

• 11 kontroli (64,7%) dotyczyło małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracujących; 

• 6 kontroli (35,3%) dotyczyło średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 
pracujących. 

 
Efekty uzyskane w wyniku kontroli oraz działania prewencyjne 

 
Konkretne efekty uzyskano niezwłocznie w toku prowadzonych kontroli na budowach  

z uwagi na fakt, iż podczas wszystkich kontroli wydano łącznie 82 decyzje w celu likwidacji zagrożeń, 
w tym 72 (87,8%) decyzje ustne, 9 (11,0%) decyzji w 5 nakazach na piśmie z rygorem 
natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa), 1 (1,2%) decyzję w nakazie (wstrzymującą prace). 
Realizację ww. decyzji stwierdzono w trakcie prowadzonych kontroli. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika również, że stwierdzone zagrożenia dla zdrowia  
i życia pracujących zostały usunięte poprzez realizację decyzji ustnych, ale również ze względu na 
fakt, iż w przypadku kontrolowanej budowy w Grudziądzu prace zostały częściowo zakończone, jeden 
ze wznoszonych obiektów oddany do użytkowania, natomiast cała budowa została tymczasowo 
wstrzymana i prace na chwilę obecną nie są kontynuowane. 

W toku prowadzonych kontroli w ramach wzmożonego nadzoru dla sektora budowlanego 
udzielono łącznie 77 porad obejmujących zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy. 

W związku z realizacją wzmożonego nadzoru dla sektora budowlanego jak i rekontroli placów 
budów w ramach 3-letniej strategii Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym, której celem 
jest zwiększenie skuteczności działań w budownictwie w latach 2022-2024 przeprowadzono na 
kontrolowanych budowach kampanię prewencyjną. Kontrole poprzedzono realizowaniem programów 
edukacyjnych i informacyjnymi na temat bezpiecznej pracy.  

 
W ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej "BUDOWA. STOP WYPADKOM" przeprowadzono 

szkolenia na budowach, których tematyką były, m.in.: 

• zasady bezpieczeństwa na placach budów, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania 
prac na wysokości i w wykopach, 

• zagadnienia dotyczące odpowiedzialności osób kierujących pracownikami na budowie, 

• obowiązki pracowników wynikających z Kodeksu pracy, 

• przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości na budowach w aspekcie wypadków 
przy pracy, 

• przykłady dobrych praktyk dotyczących organizowania robót budowlanych. 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

 

44 | S t r o n a  

 
Na szkoleniach rozdano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, ponadto przygotowano 

prezentacje dwujęzyczne, tj. w języku polskim i ukraińskim. 
 

Podsumowanie i wnioski 
 
W trakcie prowadzenia kontroli w ramach wzmożonego nadzoru dla sektora budowlanego jak  

i rekontroli placów budów stwierdzono powtarzające się nieprawidłowości w zakresie: zabezpieczeń  
w otworach technologicznych (w tym w otworach ściennych, na szyby dźwigowe); prac na 
rusztowaniach i na wysokości; eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych; użytkowaniem drabin; 
stosowaniem środków ochrony indywidualnej. W związku z powyższymi nieprawidłowościami 
stwierdzano także związane z nimi wykroczenia. Powyższe stanowi największy odsetek stwierdzanych 
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że największe problemy z przestrzeganiem przepisów 
bezpieczeństwa pracy leżą u ich źródła, tj. u pracodawców. Ta negatywna tendencja dotyczy głównie 
w wielu przypadkach, tzw. małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób). Zauważono także, iż 
powyższe pojawia się u młodych przedsiębiorców (niezależnie od stanu zatrudnienia), którzy dopiero 
zaczynają swoje życie zawodowe i prowadzą bardzo krótko swoje działalności gospodarcze.  

Zdaniem inspektorów pracy, do najczęściej występujących przyczyn rażących naruszeń 
przepisów należą brak doświadczenia i wiedzy młodych oraz „nowych” pracodawców. Rzadziej 
dostrzega się brak świadomości u ludzi (dotyczącej podejmowanego ryzyka i jego skutków w aspekcie 
wypadków przy pracy), choć za pozytywną można uznać tendencję do udziału młodych pracodawców 
w różnego rodzaju szkoleniach i programach edukacyjnych. Potwierdza się także tendencja, iż 
doświadczeni organizatorzy pracy kierują się brawurą i ryzykanctwem z prowadzeniu robót 
budowlanych, co skutkuje dużą liczbą stwierdzanych nieprawidłowości na budowach. 

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono praktyk w postępowaniu pracodawców 
służących obejściu obowiązujących przepisów. Zdecydowanie zauważalnym czynnikiem mogącym 
powodować występowanie nieprawidłowości jest szybkie tempo pracy. Trudności przedsiębiorców  
i pracodawców związane z zobowiązaniami finansowymi, a także z zatrudnianiem wykwalifikowanych 
pracowników, których w obecnym czasie (zdaniem pracodawców i przedsiębiorców) trudno znaleźć  
i zachęcić do pracy, w dobie trwającego kryzysu gospodarczego, wydają się zasadne w kontekście 
naruszeń przepisów bhp. O ile z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią obostrzeniami już 
jakiś czas temu poradzono sobie w środowisku budowlanym, o tyle dziś słyszy się o kłopotach 
finansowych, kryzysie, zwłaszcza w aspekcie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Z powodu wojny  
w Ukrainie wielu pracowników z tego kraju powróciło do swoich rodzin w kraju, na co narzekają polscy 
przedsiębiorcy. 

Rynek pracy w sektorze budowlanym w 2022 r. nadal dyktowany był przez pracownika, m.in.  
z powodu rotacji pracowników i ich roszczeniowej postawy. Ponadto częstym tłumaczeniem 
organizatorów prac jest tendencja braku chętnych osób do pracy (wielu ludzi żyje z pobieranych 
świadczeń pieniężnych ze skarbu państwa). 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. 

Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli i szkoleń na budowach w stwierdzono, że 
pozytywy wpływ wywiera w środowisku budowlanym Porozumienie ds. bezpieczeństwa pracy  
w budownictwie, w szczególności działające w województwie kujawsko-pomorskim „Małe 
Porozumienie” przy współpracy z tzw. Grupą Roboczą (pracownikami służby bhp) działającymi przy 
ww. porozumieniu. Powyższe wspiera pracodawców w sektorze budowlanym, m.in. poprzez udział  
w różnego rodzaju kampaniach, programach i konkursach organizowanych prze Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
B. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

 
Dane statystyczne 

 
W 2022 r. rozpoczęto 3-letnią strategię kontroli i prewencji w budownictwie,  

w której działania kontrolno-nadzorcze są ściśle połączone z kampanią i działaniami promującymi 
bezpieczną pracę w tym sektorze. W celu eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie na 
terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy inspektorzy pracy 
przeprowadzili 182 kontrole, głównie podczas wznoszenia nowych kubaturowych obiektów. 
Kontrolowano w szczególności budowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, 
produkcyjnych, magazynowych, usługowych oraz rozbiórki i modernizacje obiektów budowlanych 
z przebudową instalacji podziemnych. Kontrolą objęto 167 firm głównie budowlanych, w których 
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świadczyło pracę łącznie ponad 1,9 tys. osób, w tym na podstawie umowy o pracę ponad 1,7 tys. 
pracowników. Dominowały mikroprzedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 9 pracujących (83%) oraz małe 
zakłady zatrudniające od 10 do 49 osób (14%). Większość kontroli dotyczyła sektora prywatnego 
(93%). 
 
Analiza nieprawidłowości 
 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i zagrożenia podczas realizacji prac budowlanych  
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych obszarach dotyczyły niżej wymienionych 
zagadnień: 

• przygotowanie do pracy: 
o środki ochrony indywidualnej – 25,8% kontroli, 
o instruktaż stanowiskowy na budowie – 20,3% kontroli, 
o badania lekarskie – 19,8% kontroli, 
o odzież i obuwie robocze – 8,8% kontroli, 
o szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami – 8,2% kontroli, 
o instruktaż przy pracach szczególnie niebezpiecznych – 7,1% kontroli, 
o uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn, urządzeń UDT – 4,5% kontroli,  

• zagospodarowanie terenu budowy: 
o zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego – 38,5% kontroli, 
o drogi komunikacyjne – 28,6% kontroli, 
o składowanie i magazynowanie materiałów – 23,1% kontroli, 
o pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 20,3% kontroli, 
o zabezpieczenie terenu budowy i robót przed dostępem osób nieupoważnionych – 

19,5% kontroli, 

• przygotowanie i organizacja budowy: 
o ocena ryzyka zawodowego – 21% kontroli, 
o instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – 17,6% kontroli, 
o bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy – 

17,6% kontroli, 
o organizacja prac przy montażu konstrukcji – 3,8% kontroli, 

• stanowiska pracy: 
o przejścia, dojścia do stanowisk pracy – 29,7% kontroli, 
o zabezpieczenia stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami  

i czynnikami atmosferycznymi – 8,2% kontroli, 
o stosowanie znaków i urządzeń ostrzegawczych – 2,7% kontroli,  
o prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych – 

0,5% kontroli, 

• roboty ziemne i wykopy: 
o zabezpieczenie ścian wykopu – 9,9% kontroli, 
o ruch środków transportu obok wykopu – 4,4% kontroli, 
o składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu – 3,3% kontroli, 
o wykonywanie robót ziemnych z wykorzystaniem maszyn roboczych – 3,3% kontroli,  
o zejścia do wykopu – 2,2% kontroli, 

• prace na wysokości: 
o zabezpieczenie stanowisk pracy znajdujących się na wysokości za pomocą środków 

ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości – 32,4% kontroli,  
o zabezpieczenie pracujących przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej – 24,7% kontroli, 
o zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów przed 

możliwością wpadnięcia do nich – 22,5% kontroli, 
o stan techniczny, stateczność, długość, zabezpieczenie przed przemieszczeniem 

drabiny – 12,1% kontroli, 

• rusztowania: 
o zapewnienie balustrad ochronnych – 41,2% kontroli, 
o udokumentowany odbiór przez osobę uprawnioną – 21,4% kontroli, 
o pomosty robocze – 18,7% kontroli, 
o zapewnienie pionów komunikacyjnych – 14,3% kontroli, 
o posadowienie konstrukcji – 12,1% kontroli, 
o montaż rusztowania niesystemowego zgodnie z projektem indywidualnym – 3,8% 

kontroli, 
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o prowadzenie przeglądów rusztowań przez osoby uprawnione – 3,3% kontroli, 
o zakotwienie konstrukcji rusztowania do stałych elementów obiektu budowlanego 

zgodnie z dokumentacją – 2,2% kontroli, 

• maszyny i urządzenia techniczne: 
o instrukcje bhp dotyczące maszyn i urządzeń – 8,2% kontroli, 
o urządzenia ochronne – 2,7% kontroli, 
o urządzenia sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi  

oraz urządzenia do uruchomienia lub całkowitego i awaryjnego zatrzymania – 2,2% 
kontroli, 

o stan techniczny elektronarzędzi – 2,2% kontroli, 

• substancje i mieszaniny chemiczne: 
o przechowywanie i przemieszczanie substancji i mieszanin niebezpiecznych  

w opakowaniach producenta na terenie budowy – 0,5% kontroli, 

• urządzenia i instalacje energetyczne: 
o zabezpieczenie przewodów zasilających urządzenia elektryczne  

przed uszkodzeniem mechanicznym – 34,6% kontroli,  
o rozmieszczenie, ustawienie i zabezpieczenie rozdzielnic budowlanych – 13,7% 

kontroli, 
o badania i pomiary potwierdzające skuteczność ochrony przed porażeniem 

elektrycznym – 4,9% kontroli. 
 
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące pracy na wysokości i z rusztowań, 

wyznaczania i oznakowania strefy i miejsc niebezpiecznych oraz ciągów komunikacyjnych, montażu 
rusztowań, eksploatacji maszyn i urządzeń oraz przewodów elektrycznych, stosowania środków 
ochrony indywidualnych. Uchybienia stwierdzano głównie u najmniejszych przedsiębiorców. 

Przykładowo na terenie budowy zespołu budynków wielorodzinnych w Toruniu inspektor pracy 
podjął czynności kontrole po zawiadomieniu o wypadku przy pracy. Stwierdzono na budowie liczne 
nieprawidłowości w zakresie: zabezpieczenia otworów w stropach, rusztowań, pilarki tarczowej, 
zadaszenia, miejsc składowania materiałów, przewodów elektrycznych, indywidualnych środków 
ochrony. Wydano 26 decyzji, w tym 5 wstrzymania wykonywania prac. Przeprowadzono postępowanie 
wykroczeniowe wobec 1 osoby. Na budowie przeprowadzono czynności kontrolne w sumie  
w 4 podmiotach. Przykładowe zdjęcia wykonane na budowie w trakcie kontroli zamieszczono 
poniżej. 

 

   
  

Szczególne trudności wystąpiły w trakcie próby przeprowadzenia czynności kontrolnych na 
budowie w Ostrowie. O sytuacji powiadomiono funkcjonariuszy policji oraz nadzór budowlany. 
Okręgowy Inspektor Pracy skierował na kontrolę dodatkowo 3 inspektorów pracy. Stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia terenu budowy, maszyn i urządzeń, prac na wysokości, 
instrukcji IBWR. Inspektorzy pracy wydali 14 decyzji. Wobec 1 osoby winnej naruszeń zastosowano 
postępowanie wykroczeniowe. Na zdjęciach przedstawiono stan w czasie kontroli.  
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Liczne nieprawidłowości stwierdzono na budowie budynku wielorodzinnego w Bydgoszczy. 

Inspektor pracy wydał 12 decyzji, w tym 2 wstrzymujące prace na rusztowaniu. Przeprowadzono 
postępowanie w sprawie o wykroczenia wobec 1 osoby. Przeprowadzono kolejną kontrolę pracodawcy 
na tej budowie. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące eksploatacji rusztowań, dojść, nadzoru prac 
szczególnie niebezpiecznych, strefy niebezpiecznej, składowania materiałów, zabezpieczania 
przewodów elektrycznych, stosowania indywidualnych i zbiorowych środków zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości, instrukcji bhp. Wydano 26 decyzji, w tym 1 zakazu wykonywania prac. 
Inspektor pracy przeprowadził postępowanie wykroczeniowe wobec 2 osób. Przykłady 
nieprawidłowości ilustrują poniższe zdjęcia wykonane na terenie budowy.  
 

 

  
 

 
Kolejnym przykładem jest kontrola w Złejwsi Wielkiej. Inspektorzy pracy stwierdzili braki przy 

pomostach roboczych, balustradach ochronnych, brak zabezpieczenia pracujących przed upadkiem  
z wysokości i przewodów elektrycznych, niestosowanie hełmów ochronnych, nieprawidłowości  
w ocenie ryzyka zawodowego i instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, miejscach i sposobie 
składowania materiałów. Wydano 11 decyzji i przeprowadzono postępowanie wykroczeniowe wobec 
pracodawcy. Na budowie przeprowadzone kolejną kontrolę w zakresie sprawdzenia sposobu realizacji 
wydanych środków prawnych i prowadzenia robót budowalnych. Stwierdzono wykonanie wydanych 
decyzji. Niestety stwierdzono wykonywanie prac na rusztowaniach bez barier ochronnych. Wydano  
2 decyzje i przeprowadzono postępowanie wykroczeniowe wobec 1 osoby. Przykłady 
nieprawidłowości ilustrują poniższe zdjęcia. 
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Podczas kontroli na budowie budynków wielorodzinnych w Bydgoszczy skontrolowano  
4 podmioty. W sumie wydano 30 decyzji. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: 
zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, stref niebezpiecznych, zabezpieczenia ścian wykopów, zabezpieczenia pracujących na 
wysokości. Inspektor przeprowadził postępowanie wykroczeniowe wobec 2 osób. Na budowie 
przeprowadzono kolejną kontrolę w 2 podmiotach. Wydano 16 decyzji regulując brak barier 
ochronnych przy podestach roboczych rusztowań, brak zabezpieczenia otworów technologicznych  
i biegów schodów, rozdzielnic, przewodów elektrycznych, stosowanie hełmów ochronnych i miejsca 
składowania materiałów. Przeprowadzono postępowanie wykroczeniowe wobec 2 osób. Zdjęcia 
dokumentujące nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia wykopów i ogrodzenia budowy. 
 

 
 

Przyczyny nieprawidłowości 
 
Przyczyny występowania najczęściej powtarzających się nieprawidłowości:  

• 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, 

• wzrost kosztów spowodowany podwyżką cen materiałów, stawki minimalnego wynagrodzenia  
i stawki godzinowej za pracę, inflacją, kryzysem energetycznym, koniecznością 
zabezpieczenia pracujących przed zagrożeniem zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, 
opóźnieniami 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, 

• fluktuacja cudzoziemców i ubytek pracowników z Ukrainy,  

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

Podczas kontroli wydano w sumie 1278 decyzji dotyczących ponad 1,9 tys. pracujących, w tym 
59 decyzji wstrzymujących prace, 70 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn i urządzeń,  
5 decyzji zakazujących wykonywania prac, 1 decyzję w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków, 20 decyzji kierujących pracowników do innych prac oraz 1 polecenie i 96 wniosków w celu 
wyeliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Wydano 2 upomnienia wzywające do 
wykonania obowiązków wynikających z nakazu. Wobec winnych naruszeń przepisów prawa pracy 
inspektorzy pracy: nałożyli 54 mandaty karne za 112 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, 
zastosowali 25 środków wychowawczych za 36 wykroczeń, zgodnie z właściwością terytorialną 
przekazano 1 dokumentację w sprawie przeprowadzenia postępowania wykroczeniowego do innego 
OIP. 

 
Uzyskane efekty 
 

Do 31 grudnia 2022 r. stwierdzono wykonanie 94,5% decyzji, doprowadzając  
do poprawy warunków pracy pracujących. Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczyły 
w szczególności usunięcia nieprawidłowości polegających na: 

• zabezpieczeniu pracowników przed upadkiem z wysokości i podczas pracy  
na rusztowaniach, 

• zapewnieniu ochrony przeciwporażeniowej, 

• właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń i rusztowań na budowach, 

• wyznaczeniu i oznakowaniu stref oraz miejsc niebezpiecznych,  

• zapewnieniu stosowania przez pracujących odpowiednich środków ochrony indywidualnej,  

• zagospodarowaniu placu budowy w zakresie przejść do stanowisk pracy i ciągów 
komunikacyjnych, miejsc składowania materiałów, 

• zapewnieniu koordynacji w zakresie bhp pracujących na rzecz różnych pracodawców  
w jednym miejscu. 

 
Uwzględniając liczbę i wagę stwierdzonych nieprawidłowości, tematyka bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych i rozbiórkowych będzie kontynuowana. 
 
 

C. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierających azbest  
z obiektów budowlanych i przemysłowych 

 
Informacje ogólne 
 

 Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w okresie od 03.01.2022 r. 
do 31.12.2022 r. przeprowadzili 19 kontroli w 13 podmiotach. 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 75 osób, w tym w ramach stosunku pracy 
zatrudniono 69 pracowników, 5 osobom powierzono wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz jednej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą. 

 
Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości: 

• 10 zakładów zatrudniających do 9 pracowników, co stanowi 76,92 % ogółu kontrolowanych 
firm, 

• 3 zakłady zatrudniające od 10 do 49 pracowników, co stanowi 23,09 % ogółu kontrolowanych 
firm. 
 

Kontrolowane zakłady należą do sektora prywatnego o różnym rodzaju prowadzonej działalności: 

• budownictwo – 7 zakładów, 

• dostawy wody – 4 zakłady, 

• handel hurtowy i detaliczny – 2 zakłady. 
 
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.  
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Stałą, specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
prowadziło 7 kontrolowanych podmiotów, w których przeprowadzono 13 kontroli. Pozostałych  
6 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 75 pracujących.  

  
Stwierdzone nieprawidłowości  

 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 56 decyzji, w tym 15 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 27 wniosków związanych z omawianą tematyką.  

 
Do najczęściej występujących nieprawidłowości z zakresu bhp zaliczono: 

• brak lub niewłaściwy stan/niewłaściwy sposób zastosowania środków ochrony indywidualnej  
/ odzieży,  

• 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 bezpieczne 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, 
 
Kontrole przeprowadzone w 2022 r. kontrole ujawniły, że w grupie 6 firm sporadycznie 

zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest wystąpiła największa liczba 
nieprawidłowości. Znaczącą ilość nieprawidłowości odnotowano również w grupie 7 zakładów o długim 
stażu i doświadczeniu, specjalizujących się w wykonywaniu prac związanych z usuwaniem  
i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Poniżej fotograficzna prezentacja przykładów 
najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

 
Demontaż eternitu z dwuspadowego dachu budynku mieszkalnego. Trzy osoby wykonujące prace 

demontażowe płyt eternitu na dachu budynku mieszkalnego oraz osoba stojąca na ziemi nie była 

wyposażona w półmaski z filtrem pyłoszczelnym oraz odzież ochronną jednorazową typu kombinezon. 

Osoby pracujące na dachu nie były również wyposażone w hełmy oraz w środki zabezpieczające ich przed 

upadkiem z wysokości. Rusztowanie nie było wyposażone pełnymi barierami ochronnymi, pełnym pionem 

komunikacyjnym i deskami krawężnikowymi. 
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Po lewej: Niewłaściwy sposób i miejsce składowania odpadów zawierających azbest – widoczne płyty 
faliste oparte o rusztowanie. Brak zabezpieczenia i oznakowania odpadów zawierających azbest, brak 
wyznaczenia i oznakowania strefy składowania odpadów niebezpiecznych. 
Po prawej: Pozostawiona bezpośrednio na gruncie płyta eternitu oparta o ścianę budynku. 

 
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. 

 
Przyczyny nieprawidłowości stwierdzone przez inspektorów pracy: 

• dopuszczanie do pracy związanej z narażeniem na pyły azbestu pracowników 
niewyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 

• lekceważenie zagrożenia, 

• brak prowadzenia konsultacji pracodawców z pracownikami w zakresie problemów dot. 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 sierpniu, 

• 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. 
 
Podsumowanie i wnioski  
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy uzyskali konkretne efekty  
w postaci usuniętych nieprawidłowości. Już w czasie prowadzonych kontroli wykonano  
41 decyzji ustnych. Do dnia 31.12.2022 r. wydano 15 decyzji na piśmie, z czego wykonano 4 decyzje. 
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Do pracodawców wystosowano 7 wystąpień zawierających 27 wniosków, z czego zrealizowano 
10 wniosków. 

 
Ujawnione podczas kontroli naruszenia obowiązującego prawa pracy wskazują na potrzebę: 

• prowadzenia dalszych specjalistycznych kontroli przedsiębiorstw zajmujących się rozbiórką 
i usuwaniem wyrobów zawierających azbest ze szczególnym wskazaniem na małe 
przedsiębiorstwa, 

• prowadzenia działań informacyjno-prewencyjnych wśród przedsiębiorców, w celu podniesienia 
standardów bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. 
 

D. Kontrole przedsiębiorców w zakresie prawnej ochrony pracy i/lub legalności zatrudnienia 
 
Charakterystyka badanych zagadnień 

 
W 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim w ramach 3-letniej strategii Państwowej 

Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym, której celem jest zwiększenie skuteczności działań  
w budownictwie w latach 2022-2024 – oprócz kontroli bhp na placach budów – przeprowadzano 
również kontrole przedsiębiorców w ich siedzibach w zakresie prawnej ochrony pracy i legalności 
zatrudnienia. W szczególności inspektorzy pracy kontrolowali następujące zagadnienia: stosunek 
pracy, umowy cywilnoprawne, czas pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy 
wypoczynkowe. 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia 
stwierdzano w małych i średnich zakładach pracy zatrudniających odpowiednio do 9 pracujących oraz 
od 10 do 49 pracujących. W jednym przypadku nieprawidłowości dotyczyły dużego zakładu 
zatrudniającego od 50 do 249 pracujących. 

 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości prawa pracy pogrupowane w zagadnieniach: 

• brak prowadzenia akt osobowych pracowników i/lub niewłaściwe ich prowadzenie – 
stwierdzono łącznie 23 nieprawidłowości; 

• brak zawarcia w formie pisemnej umów o pracę, formalne błędy w ich zawieraniu – 
stwierdzono łącznie 21 nieprawidłowości; 

• brak prowadzenia kart ewidencyjnych przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży 
i obuwia roboczego dla pracowników (w tym formalne błędy w ich prowadzeniu) – stwierdzono 
łącznie 14 nieprawidłowości; 

• błędy formalne w regulaminie pracy i/lub w obwieszczeniu pracodawcy – stwierdzono łącznie 
14 nieprawidłowości; 

• brak prowadzenia ewidencji czasu pracy (w tym niewłaściwie prowadzona ewidencja czasu 
pracy) – stwierdzono łącznie 13 nieprawidłowości; 

• brak wypłaty wynagrodzeń za pracę (w tym nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń, 
wypłacanie wynagrodzeń w zaniżonej wysokości) – stwierdzono łącznie  
13 nieprawidłowości; 

• brak badań lekarskich (w tym dopuszczanie do pracy bez wstępnych badań lekarskich; 
nieterminowe przeprowadzanie okresowych badań lekarskich) – stwierdzono łącznie 10 
nieprawidłowości; 

• brak szkoleń bhp (w tym dopuszczanie do pracy bez wstępnych szkoleń bhp; nieterminowe 
przeprowadzanie okresowych szkoleń bhp; błędy formalne  
w dokumentacji szkoleniowej) – stwierdzono łącznie 10 nieprawidłowości; 

• urlopy wypoczynkowe (w tym nieudzielanie urlopów; błędy we wnioskach urlopowych  
i ich prowadzeniu) – stwierdzono łącznie 4 nieprawidłowości; 

• brak opracowania i wdrożenia procedur związanych z COVID-19 – stwierdzono łącznie 
3 nieprawidłowości; 

• brak precyzyjnego określenia w wydanym pracownikowi świadectwie pracy trybu ustania 
stosunku pracy – stwierdzono 2 nieprawidłowości. 
 

Wyniki kontroli 
 
Przeprowadzono ogółem 39 kontroli w 38 podmiotach, w tym 2 kontrole zbiorowe. Jeden  

z pracodawców utracił status pracodawcy w trakcie prowadzonej kontroli. 
W trakcie wszystkich 39 kontroli liczba pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach 

gospodarczych wynosiła 417 osób, w tym 356 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy (26 
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kobiet, 391 mężczyzn), 32 osoby zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, 1 osoba 
samozatrudniająca się. W kontrolowanych podmiotach łącznie wystąpiło 63 cudzoziemców,  
1 pracownik młodociany i 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Podczas wszystkich 39 kontroli w ramach zagadnień prawnej ochrony pracy i legalności 
zatrudnienia, w celu likwidacji uchybień skierowano łącznie 25 wystąpień zawierających łącznie 127 
wniosków. Wszystkie skierowane wnioski w wystąpieniach dotyczyły w sumie 106 pracujących.  

 
Ponadto w wyniku kontroli wydano łącznie 10 poleceń, które dotyczyły w sumie 22 

pracujących. Największy odsetek nieprawidłowości regulowanych w poleceniach ustnych dotyczył 
takich zagadnień, jak:  

• urlopy,  

• wynagrodzenia za pracę,  

• umowy o pracę,  

• ewidencja czasu pracy,  

• akta osobowe. 
 
Pojedyncze przypadki stwierdzonych nieprawidłowości regulowanych w poleceniach 

inspektorów pracy dotyczyły badań lekarskich oraz zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli w temacie 121D ukarano mandatami karnymi  

2 sprawców wykroczeń na łączną kwotę 2800 zł. Łączna liczba wykroczeń to 6.  
W ramach dwóch kontroli wydano 2 środki wychowawcze w postaci ostrzeżenia  

i pouczenia.  
 
Kontrole wg formy własności: 

• 2 kontrole (5,1%) dotyczyły sektora mieszanego; 

• 36 kontroli (92,3%) dotyczyło sektora prywatnego; 

• 1 kontrola (2,6%) dotyczyła sektora publicznego; 
 
Kontrole wg zatrudnienia: 

• 33 kontroli (84,6%) dotyczyło małych przedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracujących; 

• 5 kontroli (12,8%) dotyczyło średnich przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 
pracujących; 

• 1 kontrola (2,6%) dotyczyła dużego przedsiębiorstwa zatrudniającego od 50 do 249 
pracujących. 
 

Efekty uzyskane w wyniku kontroli oraz działania prewencyjne 
 
Konkretne efekty uzyskano niezwłocznie w toku prowadzonych kontroli na budowach  

z uwagi na fakt, iż podczas wszystkich kontroli wydano łącznie 10 poleceń likwidujących 
nieprawidłowości z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia. Realizacja ww. poleceń stanowi 
7,3% z wszystkich wydanych środków prawnych w zakresie prawnej ochrony pracy (łącznie 137 
środków prawnych, tj. 10 poleceń i 127 wniosków w wystąpieniach). 

Spośród wszystkich 127 skierowanych wniosków w wystąpieniach wykonanych zostało 80 
wniosków, co stanowi 63,0%. 

W toku prowadzonych kontroli udzielono łącznie 449 porad obejmujących zagadnienia 
technicznego bezpieczeństwa pracy, 209 porad prawnych, w tym 37 porad zakresu legalności 
zatrudnienia. 

W związku z realizacją tematu w ramach 3-letniej strategii Państwowej Inspekcji Pracy  
w sektorze budowlanym, której celem jest zwiększenie skuteczności działań w budownictwie w latach 
2022-2024, na kontrolowanych budowach inspektorzy pracy wykonywali działania prewencyjne. 
Aktywność ziściła się poprzez: 

• zapoznawanie organizatorów prac z przepisami prawa pracy, 

• edukowanie (przekazywanie informacji) pracowników o przysługujących im prawach w pracy, 

• pokazywanie i omawianie przykładów najczęściej występujących nieprawidłowości na 
budowach w zakresie prawa pracy, 

• zachęcanie do udziału w różnego rodzaju szkoleniach, w tym w programach prewencyjnych 
i konkursach Państwowej Inspekcji Pracy, 
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• dystrybuowanie pracodawcom i pracownikom na budowach tematycznych czasopism 
Państwowej Inspekcji Pracy (w tym w języku ukraińskim i rosyjskim dla cudzoziemców). 

 
Podsumowanie i wnioski 

 
W trakcie prowadzenia kontroli w przedmiotowym temacie najwięcej nieprawidłowości 

dotyczyło zawierania umów o pracę, wypłaty wynagrodzeń za pracę, udzielania urlopów 
wypoczynkowych, prowadzenia ewidencji czasu pracy, przestrzegania przepisów dotyczących czasu 
pracy. Powyższe stanowi największy odsetek stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie prawa pracy 
i legalności zatrudnienia. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że największe problemy z przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy leżą u ich źródła, tj. u pracodawców. Ta negatywna tendencja dotyczy głównie w wielu 
przypadkach, tzw. małych przedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób). Zauważono także, iż powyższe 
pojawia się u młodych przedsiębiorców (niezależnie od stanu zatrudnienia), którzy dopiero zaczynają 
swoje życie zawodowe i prowadzą bardzo krótko swoje działalności gospodarcze.  

W opinii inspektorów pracy, przyczynami najczęściej występujących przyczyn rażących 
naruszeń przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w sektorze budowlanym są: krótki staż pracy 
i małe doświadczenie zawodowe na rynku pracy (dotyczy głównie młodych oraz „nowych” 
pracodawców, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe). Powyższe potwierdza tendencję 
braku doświadczenia i wiedzy u ww. osób. Brak świadomości związaną z przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy jest rzadziej spotykaną cechą u organizatorów pracy. 

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono praktyk w postępowaniu pracodawców 
służących obejściu obowiązujących przepisów. Zauważalnym jest jednak fakt, iż osoby podejmujące 
pracę na budowach wolą niekiedy zawierać umowy cywilnoprawne niż umowy o pracę (np. emeryci, 
renciści, studenci). 

Niezaprzeczalnym zjawiskiem jest powierzanie pracy bez jakiejkolwiek umowy. Wynika to, jak 
często słyszą inspektorzy pracy, z faktu, iż osoby podejmujące pracę mają spore zadłużenia 
finansowe, sprawy komornicze czy zaległe zobowiązania alimentacyjne.  

Obecnie czynnikiem niesprzyjającym sprawnemu zatrudnianiu na budowach jest konflikt 
zbrojny w Ukrainie i często z tym związana rotacja pracowników z tego kraju. Ponadto w Polsce rynek 
pracy w sektorze budowlanym w 2022 r. nadal dyktowany był przez pracownika, m.in. z powodu 
roszczeniowej postawy pracowników. Ponadto częstym tłumaczeniem organizatorów prac jest 
tendencja braku chętnych osób do pracy (wielu ludzi żyje z pobieranych świadczeń pieniężnych ze 
skarbu państwa). 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. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli spowodowały w dwóch przypadkach konieczność 
współpracy z taki organami jak nadzór budowlany. Jedną kontrolę przeprowadzono na wniosek 
powyższego organu, a w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, o wynikach drugiej kontroli 
poinformowano Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.  

W zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia, oprócz zagadnień bhp i związanych z tym 
zagrożeń, znaczącą rolę w sektorze budowlanym odgrywa zawarte w województwie kujawsko-
pomorskim w 2014 r. Porozumienie ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie, w szczególności 
działające, tzw. „Małe Porozumienie” oraz Grupa Robocza (pracownicy służby bhp). Powyższe 
inicjatywy pozwalają wspierać pracodawców i przedsiębiorców w branży budowlanej, m.in. poprzez 
udział w różnego rodzaju kampaniach, programach i konkursach organizowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
E. Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów BHP podczas wykonywania prac 
wykonywanych żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi 
 

Informacje ogólne 
 
Celem kontroli była weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących pracy i obsługi żurawi 

wieżowych na kontrolowanych placach budowy oraz eliminacja stwierdzonych nieprawidłowości, 
prowadząca do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poprawy bezpieczeństwa pracy. Podczas 
kontroli szczególną uwagę zwracano na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania 
dopuszczalnego wymiaru czasu pracy operatorów żurawi wieżowych.  

Przeprowadzono 21 kontroli w 19 podmiotach (w 2020 r. – 11 kontroli, w 2021 r. – 24) 
zaangażowanych w wykonywanie prac związanych z transportem pionowym z wykorzystaniem żurawi 
budowlanych. Skontrolowano zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą 24 
żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrolowane żurawie obsługiwało 26 operatorów.  
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Zdecydowana większość zakładów objętych kontrolami należała do grupy małych zakładów 
pracy – 90% kontroli dotyczyło firm zatrudniających do 49 pracowników. Największą grupę stanowiły 
mikroprzedsiębiorstwa (1-9 osób) – 79% ogółu skontrolowanych podmiotów. W skontrolowanych 
firmach pracę świadczyło ponad 289 osób, w tym 273 pracowników, w ramach umowy cywilno-prawnej 
10 osób oraz 5 samozatrudnionych.  

Wszystkie skontrolowane podmioty działają w sektorze prywatnym (z czego 3 w tzw. 
mieszanym), zgodnie z zarejestrowanym PKD kontrolowanych podmiotów poza 3, pozostałe od lat 
działają w branży budowalnej. 

Wśród kontrolowanych firm były podmioty będące właścicielami żurawi wieżowych, podmioty 
zapewniające jedynie obsługę operatorską żurawi oraz podmioty powierzające zatrudnionym prace 
w funkcji hakowych i sygnalistów, współpracujących z operatorami żurawi.  

Skontrolowano w sumie: 24 żurawie, z czego 22 to żurawie wieżowe i 2 szybkomontujące, 
skontrolowano 26 operatorów oraz 19 sygnalistów i 19 hakowych (niektórzy sygnaliści i hakowi mieli 
kwalifikacje do pełnienia funkcji zamiennie). 

 
Analiza nieprawidłowości 

 
Analiza dokumentacji pokontrolnych, w rzeczonym temacie z 2022 r., wykazała, że najczęściej 

odnotowane było łamanie przepisu dotyczącego wyróżnienia sygnalisty i hakowego spośród 
pozostałych pracowników w sposób widoczny z kabiny żurawia np. poprzez zastosowanie 
odznaczającej się odzieży lub wyposażenia z odpowiednimi elementami odróżniającymi wizualnie 
od pozostałych: określony kolor bluzy, hełmu ochronnego bądź oznakowanie na hełmach) – decyzje  
w tym zakresie wydano w 8 kontrolach i stanowi podobnie jak w roku poprzednim najczęstszą 
nieprawidłowość stwierdzana przy badaniu tematu. Kolejna najczęściej pojawiająca się 
nieprawidłowość dotyczyła braku zapewnienia bezpiecznego dojścia do wieży żurawia – co 
stwierdzono w 6 kontrolach a 4-krotnie regulowano brak umieszczenia przy wejściach na żurawie 
wieżowe napisu ostrzegawczego "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Inspektorzy  
w 3 kontrolach regulowali sposób sprawowania pracy sygnalisty, w wyniku braku przekazanych 
informacji o transportowanym ładunku osobom znajdującym się w sąsiedztwie wykonywanej pracy czy 
też nie śledzenia drogi przenoszonego ładunku a w kolejne 3 decyzje dotyczyły braku nadzorowania 
przez sygnalistę wchodzenia w strefę pracy żurawia w trakcie transportu materiału. W analizowanych 
środkach pokontrolnych wydano 3 decyzje nakazujące poddanie profilaktycznemu badaniu 
lekarskiemu (jedna decyzja dotyczyła operatora żurawia, jedna sygnalisty oraz jednak hakowego). 
Dwoma decyzjami regulowano poddanie szkoleniu bhp a w dwóch kolejnych zapoznanie sygnalistę  
i hakowego z ocenami ryzyka zawodowego. W trakcie jednej kontroli stwierdzono wykonywanie przez 
jedną osobę jednocześnie czynności hakowego i sygnalisty. Po jednej decyzji w temacie wydano  
w związku ze stwierdzeniem:  

• niezapewnienia przez pracodawcę książki dyżurów dla żurawia; 

• nieprawidłowości dotyczące komunikowania się operatora żurawia z sygnalistą ; 

• brakiem opracowania instrukcji pracy żurawia w warunkach kolizyjnych. 
 
Porównując wyniki kontroli z 2022 r. do 2021 r., można zauważyć, że sytuacja dotycząca 

zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy użyciu żurawi wieżowych i szybkomontujących uległa 
znacznej poprawie i można przypuszczać, że wynika to ze zwiększonej świadomości podmiotów 
zapewniających pracę operatorów żurawia. Zdecydowanie lepsze warunki pracy zapewnia się 
operatorom w kabinach, jest znacznie większa wiedza na temat obowiązku opracowania instrukcji bhp.  

Kontrole wykazały, że w 2022 przedsiębiorcy zadbali o opracowanie instrukcji bezpieczeństwa 
prac transportowych, prowadzonych przy użyciu żurawi oraz instrukcji ewakuacji z kabiny żurawia. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia kabin operatorów żurawi. Ustaleń dokonano na 
podstawie oględzin wnętrza kabiny, bądź pisemnego oświadczenia odebranego od operatora. Żadna  
z kontroli przeprowadzonej w 2022 r. nie wykazała naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej 
dobowej normy czasu obsługi żurawi, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno 
przedsiębiorcy, na rzecz których wykonywana jest praca, jak również operatorzy żurawi, często nie są 
zainteresowani wprowadzaniem takich ograniczeń a tym samym ich ujawnianiem. Najczęściej 
pojawiającą się „ciekawostką” dotyczącą obejścia tego przepisu, jest współpraca w tym zakresie 
wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzór lub wymiana pomiędzy budowami operatorami po 7-8 
godzinach.  

 
W wyniku stwierdzanych nieprawidłowości najczęściej wydawane były decyzje ustne, tj. 

wykonane w trakcie trwania kontroli (28 decyzji), gdzie w 22 przypadkach nadano im rygor 
natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa. W wyniku kontroli wydano 5 decyzji na piśmie.  
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W dwóch podmiotach, prowadzono postępowanie wykroczeniowe. W jednym nałożono mandat 
karny w wysokości 1 500 zł. W drugim zastosowano ostrzeżenie.  

 
Przyczyny ujawnianych nieprawidłowości według podmiotów kontrolowanych i inspektorów 
pracy 

 
Z wyjaśnień uzyskanych od pracodawców w czasie kontroli wynikało, że naruszenia przepisów 

prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach były wynikiem 
niewystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie Pracodawcy najczęściej 
tłumaczyli to utrzymującą się od czasu ogłoszenia pandemii COVID19 a obecnie wojną na Ukrainie 
niepewną sytuacja w branży budowlanej i związanymi z tym trudnościami finansowymi, co skutkuje 
jeszcze większym problemem znalezienia ludzi wykwalifikowanych do wykonywania pracy operatora 
żurawi wieżowych. Z rozmów z przedsiębiorcami wynika, że większość operatorów nie jest 
zainteresowana pracą z ograniczeniem do 8 godzin, podobnie jak wykonywaniem pracy w innym 
charakterze. Podmioty zatrudniający operatorów uskarżają się, że wyjeżdżają oni za pracą za granicę, 
co jest spowodowane także niepewną sytuacją na rynku firm budowlanych, a co za tym idzie, 
niesatysfakcjonującymi stawkami dla operatorów. W ocenie inspektorów pracy, którzy przeprowadzili 
kontrole, niepodejmowanie działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w niektórych 
przypadkach spowodowane było oraz bagatelizowaniem zagrożenia ze strony pracodawców jak i osób 
sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami. Należy bowiem zwrócić uwagę, że w badanych 
przypadkach nieprawidłowości spowodowane były nieprzestrzeganiem obowiązku przez osoby 
sprawujące bezpośredni nadzór nad pracownikami np. zapewnienia hakowego i sygnalisty nie w jednej 
osobie, przygotowania wymaganych instrukcji i zapoznania z nimi pracowników, zapewnienie 
możliwości odróżnienia sygnalisty i hakowego przez operatora, a to nie wymaga dużych nakładów 
finansowych, podobnie jak oznakowanie wejścia na żuraw wieżowy. Natomiast również inspektorzy 
pracy dostrzegają utrzymującą się presję na szybką realizację inwestycji a co za tym idzie niedbalstwo 
przy planowaniu i organizacji placu budowy i wykonywanych prac. 

 

6. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
budownictwa infrastruktury kolejowej 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 9 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących budownictwa infrastruktury kolejowej 
w 9 podmiotach. Zakłady należały gł. do sektora prywatnego, a dwie kontrole przeprowadzono w PKP 
(różne jednostki).  

 
Kontrole przeprowadzono: 

• w sektorze prywatnym, 7 w tym: 
o 4 kontrole w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników – wydano  

15 (46,9%) decyzji, w tym 1 (3,1%) decyzję terminową w nakazie; 
o 3 kontrolę w podmiocie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników – wydano  

10 decyzji ustnych (31,2%). 

• W sektorze firm państwowych 2 kontrole (PKP) wydano 7 decyzji ustnych (21,8%).  
 

Stwierdzone nieprawidłowości 
 
Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 32 decyzji, w tym 1 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 1 wniosek w wystąpieniu. Naruszenia przepisów i wydane  
w związku z tym decyzje dotyczyły w sumie 66 pracowników.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły gł.: 

• braku zabezpieczenia maszyn przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione; 

• braku stosowania środków ochrony indywidualnych (słuchu, wzroku, kamizelek 
ostrzegawczych) stosowanie znacznie wyeksploatowanych rękawic ochronnych. 
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Najistotniejsza nieprawidłowość polegała na braku wyznaczenia stref niebezpiecznych 
prowadzenia robót; braku oznakowania znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejść i stref 
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 2022 r., 
dominowała tendencja szybkiego podjęcia pracy (realizacji zlecenia). Powyższe odzwierciedla 
sytuację, gdy mniejsze firmy podwykonawcze decydują się na realizację robót często przekraczających 
zakres merytoryczny, sprzętowy i kadrowy danej firmy, jak również w aspekcie doświadczenia 
branżowego. Taka postać rzeczy, podyktowana jest chęcią zachowania ciągłości pracy i obawą przed 
przestojem w pracy lub jej całkowitą utratą. 

Stwierdzane zagrożenia w toku przeprowadzonych kontroli na budowach infrastruktury 
kolejowej miały charakter incydentalny i były niezwłocznie usuwane w trakcie kontroli. Nie stwierdzono, 
by nieprawidłowości miały charakter zagrożeń publicznych. 

Zaobserwowano, że generalny wykonawca w większości 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 
umów z podwykonawcami. Udowadnia to fakt, iż stwierdzono w toku kontroli nieprecyzyjny przepływ 
informacji dotyczący współdziałania podmiotów realizujących dana inwestycję odnośnie spełnienia 
obowiązku przez wykonawców robót w zakresie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych oraz wykonania dróg i wyjść dla pieszych, w tym wyjść z wykopu. 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 ustaleń z przeprowadzonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 r. 

kontroli dotyczących budownictwa infrastruktury kolejowej wynika, że największy odsetek 
stwierdzanych zagrożeń dotyczy eksploatacji maszyn i ich skutecznego zabezpieczenia przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione oraz stosowania właściwych środków ochrony 
indywidualnej. 

W porównaniu z poprzednimi latami zauważyć można, iż zagrożenia związane z czynnym 
ruchem kolejowym lub elektrycznymi trakcjami kolejowymi nie wystąpiły. Tym samym nie wystąpiły 
również zagrożenia m.in. przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Tymczasowym 
Prowadzenia Ruchu; przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Wyłączenia Sieci Trakcyjnej; 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i procedur określonych w Regulaminie wyłączenia trakcji 
elektrycznej oraz Zezwoleniach na wykonywanie prac pod siecią trakcyjną – włączoną lub wyłączoną 
spod napięcia. 

Brak powyższych zagadnień uwarunkowany był faktem, iż część kontrolowanych inwestycje 
nie posiadały sieci trakcyjnej, a w pozostałych przypadkach prace wykonywane były według ustalonych 
procedur, co zapewniało wysoki poziom bezpieczeństwa. W 2022 r. na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego miało miejsce stosunkowo niewiele inwestycji kolejowych, a wykonawcy robót  
w większości pochodzą z terenów innych województw. 

 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

 

58 | S t r o n a  

7. „Kontrole interwencyjne robót budowlanych i zagrożeń  
o charakterze publicznym” 

 
Informacje ogólne 
 

Celem kontroli było zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych, 
w szczególności krótkotrwałych, oraz podczas wykonywania innych robót prowadzonych w miejscach 
ogólnodostępnych tj. stwarzające tzw. zagrożenia o charakterze publicznym.  

W 2022 r. prowadzono kontrole interwencyjne w budownictwie oraz o charakterze zagrożeń 
publicznych. Przeprowadzono łącznie 41 kontroli interwencyjnych oraz 2 kontrole w zakresie zagrożeń 
publicznych. 

 
Kontrole interwencyjne robót budowlanych 
 

W 2022 r. przeprowadzono 41 kontroli w 39 podmiotach w miejscach wykonywania różnego 
rodzaju robót przez kilku do kilkunastu pracujących. Kontrole podejmowano w wyniku telefonicznych 
i pisemnych zgłoszeń od osób prywatnych i instytucji. Kontrole w przeważającej większości dotyczyły 
małych zakładów (zakładów zatrudniających do 49 pracowników stanowiło 95% kontroli). Podmioty 
zatrudniały łącznie ponad 720 osób, w tym prawie 669 pozostających w stosunku pracy. Wszystkie 
kontrolowane podmioty działają w sektorze prywatnym z czego na 39 kontrolowanych firm 34 (tj. 87%) 
to zakłady działające (zgodnie z PKD) w branży budowlanej. Pozostałe zakłady działają w branży 
pokrewnej np. obsługa rynku nieruchomości.  

Najczęściej stwierdzane zagrożenia związane były z wykonywaniem prac budowlanych  
w miejscach ogólnodostępnych, zwykle podczas prac termomodernizacji lub remontów elewacji 
budynków, a także podczas budowy lub remontów obiektów liniowych – dróg, sieci kanalizacyjnych, 
itp.  

W skutek kontroli przeprowadzonych w 2022 r. wydano 73 decyzje w temacie (wykonano 67 
decyzje), z czego 67 to decyzje ustne: 12 wstrzymujących (w tym 5 eksploatacji maszyn), 34 decyzjom 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności z art.108 kpa.  
 

Najczęściej pojawiające się naruszenia przepisów prawnych w decyzjach to: 

• brak lub niekompletne ogrodzenie terenu budowy – 14; 

• brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej – 26; 

• niewłaściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych – 23; 

• brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochronne – 4; 

• nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac ziemnych – 6; 

• brak lub nieprawidłowo wykonana ochronna otworów technologicznych – 10; 

• użytkowanie niekompletnych i nieprawidłowo zmontowanych rusztowań (w tym brak odbioru  
i tablic informacyjnych) – 56; 

• niezabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości – 23; 

• niewłaściwe składowanie – 10; 

• niestosowanie środków ochrony indywidualnej – 32; 

• niedrożne ciągi komunikacyjne – 15; 

• brak IBWR – 7; 

• brak szkoleń z dziedziny bhp dla pracowników oraz pracodawców – 11; 

• brak nadzoru – 6; 

• brak pomieszczeń hig. – san. – 12. 
 
Ww. nieprawidłowości stwierdzone zostały w trakcie kontroli przy wykonywaniu robót:  

• w miejscach prowadzenia prac na wysokości (podczas ocieplania budynków, przy pracach na 
rusztowaniach lub na dachach);  

• przy pracach związanych z transportem pionowym materiałów również przy pracach na 
rusztowaniach i dachach; 

• przy pracach w wykopach; 

• przy wykonywaniu robót przy ciągach komunikacyjnych, bądź w pasie drogowym. 
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Przyczyny ujawnianych nieprawidłowości według inspektorów pracy i podmiotów 
kontrolowanych 
 

• tempo pracy a tym samym pośpiech w realizacji prac budowlanych, nie zawsze adekwatny do 
prowadzonych prac, związany obawą przed karami umownymi i sytuacją wynikającą ze stanu 
epidemii wirusa Covid;  

• cięcie kosztów wykonawstwa robót budowlanych a tym samym minimalizowanie kosztów 
utrzymania małych firm budowlanych, często wynikających 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; 
 
Stwierdzone zagrożenia miały charakter w znacznej części bezpośredni, co skutkowało 

zastosowaniem kar – 17 kontroli zakończono postępowaniem wykroczeniowym wobec sprawców,  
z czego 16 zakończonych mandatami karnymi na łączną kwotę 18 000 zł (32 wykroczenia  
w mandatach) oraz 1 środek wychowawczy (1 wykroczenie).  
 
Wnioski i propozycje 
 

Ustalenia inspektorów pracy dokonywane w trakcie kontroli w 2022 r. pozwalają na 
stwierdzenie, że problem zagrożeń dla osób postronnych występuje w przeważającej większości  
w branży budowlanej i dotyczy przede wszystkim prac wykonywanych z rusztowań budowalnych. 
Kolejny rok wykazuje, że najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w obszarach związanych 
z przygotowaniem i organizacją prac na budowach oraz pracowników do wykonywania tych prac. 
Przejawia się to przede wszystkim na braku lub niewłaściwym opracowywaniu dokumentów 
dotyczących identyfikacji występujących zagrożeń – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót 
przygotowywana jest w związku z kontrolą, na braku sposobów ograniczenia zagrożeń jeszcze przed 
rozpoczęciem robót, co przekłada się na stan bezpieczeństwa podczas całego procesu prowadzenia 
inwestycji budowlanych. Ignorowanie obowiązku zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, 
przygotowania zaplecza higieniczno – sanitarnego w tym zapewnienia apteczki i osób do udzielania 
pierwszej pomocy, dopuszczanie do pracy osób bez wymaganej wiedzy o zagrożeniach bądź bez 
wymaganych uprawnień do jej wykonywania spotyka się niemal przy każdej kontroli tzw. szybkich 
inwestycji budowlanych tj. prace termomodernizacyjne, modernizacja instalacji, wymiana połaci 
dachowej. Przy większych budowach najczęstszym problemem pojawia się gdy w jednym miejscu 
i w tym samym czasie prace wykonuje większa liczba wykonawców. Brak koordynatora bhp, 
kierownika budowy/robót do stałego nadzoru realizowanych prac oraz pobłażanie nieprzestrzeganiu 
przepisów bhp przez nadzór inwestorski (również wykonawczy), stwarza środowisko sprzyjające 
wypadkom. Z informacji inspektorów pracy wynika, że większość podmiotów nadzorujących pracę na 
budowie zwraca uwagę na brak środków ochrony indywidualnej dopiero w momencie podjęcia kontroli 
lub wręcz w związku z decyzją inspektora. Inspektorzy pracy w kontrolach w 2022 r. zwracali 
szczególną uwagę na postawę osób nadzorujących budowę jednocześnie uczulając na konieczność 
dbania o własne bezpieczeństwo (np. poprzez stosowanie śói) dając jednocześnie przykład i wyraźny 
sygnał, że jest to wymagane od każdego pracownika budowy. Kontrole z tematu ukierunkowane są w 
dużej mierze, na likwidację zagrożeń najpowszechniej występujących, powodujących wypadki oraz 
zagrażających osobom niezwiązanych z procesem inwestycyjnym. Jednocześnie pozwala przyjrzeć się 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

 

60 | S t r o n a  

tym budowom, które pojawiając się na chwile stwarzają najwięcej zagrożeń wypadkowych. Dlatego 
kluczowe jest utrzymywanie poziomu prowadzonych kontroli w tym temacie, reagowanie na zgłoszenia 
i rozpowszechnianie przekonania, że bezpieczeństwo pracy jest nie tylko ważne ale i opłacalne. 

Dbanie o bezpieczeństwo pracy pracowników przekłada się na ich poczucie bezpieczeństwa, 
stabilizację oraz przywiązanie. Pracownicy widząc zaangażowanie pracodawcy chętniej dbają  
o majątek firmy, sprawdzają czy narzędzia i sprzęt są sprawne i bezpieczne do użytku. W brygadzie 
uważniej zwracają uwagę na wzajemne bezpieczeństwo a jednocześnie sprawniej wykonują 
powierzane obowiązki. Wypadki zawsze wiążą się ze stresem nie tylko dla pracodawcy  
i poszkodowanego ale również i pozostałych członków ekipy, spowalniają pracę i najczęściej wiążą się 
z dodatkowymi kontrolami. Wszystko to stanowi nieocenioną wartość w czasie kiedy inwestorom 
zależy na czasie a pracodawcy borykają się z brakami wykwalifikowanej kadry.  
 
Kontrole zagrożeń o charakterze publicznym w pozostałych rodzajach działalności. 
Charakterystyka badanych podmiotów  

 
W 2022 r. przeprowadzono dwie kontrole dotyczące zagrożeń publicznych. Oba skontrolowane 

podmioty działają w sektorze prywatnym. Skontrolowane placówki, pod względem wielkości 
zatrudnienia klasyfikują się jako zakłady średnie.  

Charakterystyczne dla tych kontroli jest przypadkowość. Nie ma możliwości ich zaplanowania 
ani określenia przebiegu. Ujawniają one różnorodność miejsc gdzie mogą wystąpić zagrożenia  
o charakterze publicznym, tak jak było to w przypadku wskazanych dwóch kontroli – jedna w placówce 
handlowej związana z uszkodzonym klimatyzatorem a w drugim przypadku niesprawna maszyna do 
karczowania terenu. Istotą tematu jest, aby w czasie kontroli, prowadzonych również przy realizacji 
innych tematów, zwracać uwagę pracodawcom, na możliwość stwarzania zagrożeń dla osób trzecich – 
klientów, usługodawców czy też osób przypadkowych, znajdujących się obok miejsca wykonywania 
prac. W 2022 r. wszystkie decyzje (ustne i pisemne) zrealizowano w trakcie kontroli.  

 
Przyczyny ujawnianych nieprawidłowości: 

• brak wiedzy z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• lekceważący stosunek osób zlecających wykonanie pracy do zagrożeń; 

• obawy pracowników przed konsekwencjami odmówienia wykonywania pracy ze względu na 
niesprawne np. maszynę, narzędzia; 

• brak dbałości pracujących o przestrzeganie przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy; 

• brak świadomości w społeczeństwie, że prowadzone prace/miejsce wykonywania pracy mogą 
stanowić dla nich zagrożenie; 

• tempo pracy tj. pośpiech w realizacji prac najczęściej ze względu na przewidziany krótki czas 
wykonania zlecenia;  

• cięcie kosztów; 

• przekonanie, że prowadzone prace/miejsce wykonywania pracy, nie stanowią zagrożenia dla 
osób postronnych; 

 
Wnioski i propozycje  

 
Istotne jest aby tego typu kontrole były nadal realizowane. Przy prowadzonych kontrolach 

należy pozostawać czujnym na możliwość występowania zagrożeń dla osób trzecich i nie tylko  
w branży budowlanej, na co należy uwrażliwiać inspektorów pracy w kolejnych latach. Kontrole 
z 2022 r. nadal potwierdzają niski poziom świadomości na temat wpływu prowadzonych prac na 
bezpieczeństwo osób postronnych oraz lekceważenie zagrożeń a ze strony inspektorów pracy nadal 
konieczne jest reagowanie na zgłoszenia o zagrożeniach, tłumaczenie i zwracanie uwagi na 
zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach publicznych.  
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8. Kontrole problematyki REACH i CLP 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy przeprowadzono 9 kontroli mających na celu ocenę poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów unijnych rozporządzeń: REACH i CLP, pozostających w zakresie kompetencji 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, w których 
występują substancje chemiczne i ich mieszaniny.  

 
W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 282 osoby, w tym 245 zatrudnionych na 

podstawie stosunku pracy (40 kobiet).Skontrolowano 2 pracodawców zatrudniających do  
9 pracowników, 5 o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 2 o zatrudnieniu od 50 do 249 
pracowników.  

W kontakcie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami pracowało łącznie 86 osób, w tym 
2 kobiety. Wszyscy zatrudnieni byli na podstawie stosunku pracy. Objęte kontrolą podmioty 
w większości prowadziły wieloletnią działalność i należały do różnych działów przetwórstwa 
przemysłowego (głównie: obróbka metali i nakładanie powłok, produkcja wyrobów z tworzyw 
sztucznych, produkcja mebli, drukowanie, produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych  
i wentylacyjnych). Jednostkowe kontrole przeprowadzono w branży - transportu i składowania towarów 
niebezpiecznych oraz handlu hurtowego i detalicznego. 

Substancje i mieszaniny chemiczne stosowane są w technologii, m.in. przy obróbce metali  
i nakładania powłok, przy produkcji mebli (malowanie natryskowe), w poligrafii, przy produkcji urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych oraz w technologii prac remontowych i serwisowych do mycia  
i konserwacji maszyn. We wszystkich skontrolowanych zakładach stosowane substancje i mieszaniny 
to chemikalia w większości zakwalifikowane do stwarzających zagrożenie.  

Kontrolą objęto zakłady stosujące 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 
 
Nieprawidłowości w zakresie wykonywania prac z użyciem substancji i mieszanin chemicznych 

stwierdzono prawie we wszystkich skontrolowanych zakładach.  
Wyniki kontroli wskazują, że zwiększyła się liczba ujawnianych nieprawidłowości przy pracach,  

w których występują substancje chemiczne i ich mieszaniny. 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. 

Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły w szczególności braku lub niewłaściwego 
wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze do rodzaju 
zagrożeń, braku kart charakterystyk, braku informacji o chemikaliach innych niż stwarzających 
zagrożenie, braku spisu substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, braku udokumentowanej 
oceny ryzyka zawodowego zagrożeń czynnikami chemicznymi, nieoznakowania magazynów, 
zbiorników i miejsc magazynowania, braku albo nieaktualności instrukcji bhp procesów 
technologicznych, instrukcji bhp dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i stwarzającymi zagrożenie albo instrukcji magazynowania. 

Wzrost nieprawidłowości odnotowano przy wyposażaniu pracujących w obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej oraz stosowaniu ich podczas pracy z czynnikiem chemicznym (22% 
kontroli).  

Stosunkowo dużo, bo aż u 7 skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze 
przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, informowania pracowników  
i zatrudnionych o zagrożeniach i sposobach ich eliminowania. Przedstawiane oceny nie zawsze 
spełniały wymagania dla ocen sporządzanych dla stanowisk, na których występują czynniki chemiczne. 
Nie uwzględniały np. czynności, przy których może nastąpić wzrost narażenia na działanie tych 
czynników (remonty, naprawy, awarie, itp.). W 5 zakładach w ogóle nie opracowano oceny ryzyka 
zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne. 

Brak opracowania instrukcji postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia  
i stwarzającymi zagrożenie wystąpiło w 3 zakładach. Na takim samym poziomie utrzymuje się odsetek 
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zakładów z brakiem instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, np. obsługi maszyn i innych 
urządzeń technicznych, procesów technologicznych. 

Dla stosowanych substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie nie 
zapewniano aktualnych kart charakterystyki w 4 zakładach pracy, wobec czego pracowników nie 
zapoznawano z informacjami w nich zawartymi odnośnie zagrożeń i skutecznych sposobów ochrony 
przed nim. 

Nieprawidłowości podczas magazynowania i składowania stwierdzono w 3 zakładach,  
a uchybienia w zakresie organizacji pracy u 5 skontrolowanych. Dotyczyły one zarówno 
magazynowania, jak też dokumentacji wewnątrzzakładowej, w szczególności braku oznakowania 
magazynów, zbiorników albo innych miejsc magazynowania, doboru miejsca magazynowania  
i składowania produktów chemicznych (w tym składowania poza miejscami do tego wyznaczonymi). 
Stwierdzono również brak wentylacji w pomieszczeniach magazynu środków chemicznych. W grupie 
zagadnień związanych z organizacją pracy dominującą nieprawidłowością był brak lub nierzetelnie 
sporządzone instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Kontrole w zakresie profilaktycznych badań lekarskich wykazały pojedyncze przypadki 
dopuszczania do pracy pracowników bez wstępnych badań lekarskich. Uchybieniem stwierdzonym  
w 1 z kontrolowanych podmiotów było niewłaściwe wypełnianie przez pracodawcę skierowań na 
profilaktyczne badania lekarskie. Nie wskazywano w nich narażenia na pracę z czynnikami 
chemicznymi. Na tym samym lub zbliżonym poziomie utrzymywały się nieprawidłowości związane  
z przeprowadzaniem szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Uchybienia te stwierdzano głównie u mniejszych i średnich przedsiębiorców, co wynika 
z niskiego poziomu wiedzy w zakresie zarządzania bhp, lekceważenia obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa oraz niechęci do wprowadzania jakichkolwiek procedur.  

 
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 z powodu niedostatecznego poziomu wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń 
chemikaliami, braku nadzoru przez specjalików bhp w obsługiwanych zakładach oraz braku 
wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie. 

W ocenie inspektorów pracy, przyczyną naruszeń prawa jest brak ze strony osób kierujących 
pracownikami dostatecznej znajomości przepisów bhp, a także brak dostatecznej wiedzy na temat 
występujących zagrożeń, nierzetelne wykonywanie obowiązków przez służby bhp, tj. brak co rocznych 
analiz stanu bhp, a także przesuwanie na plan dalszy bezpieczeństwa pracowników, czego 
uzasadnieniem ma być trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
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 
występują czynniki chemiczne w zakładach pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Zastosowane w wyniku kontroli środki prawne przyczyniły się do poprawy warunków pracy  
w skontrolowanych zakładach. Wykonanych zostało 48 decyzji na 60 wydanych, co stanowi 70% 
wszystkich wydanych decyzji oraz przyjęto do realizacji 3 wnioski na 8 wydanych. Na wniosek 
pracodawcy, w związku z całkowitym spaleniem zakładu produkcji wyrobów sztucznych wydanych 
zostało 5 decyzji uchylających decyzje nakazowe. 

Niezbędne jest również prowadzenie działań prewencyjnych, takich jak popularyzacja metod 
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego z pełnym uwzględnieniem czynników chemicznych  
i metod zarządzania tym ryzykiem. Pomocne w tym zakresie byłoby wydanie kolejnych poradników  
i broszur dla pracodawców stosujących chemikalia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
i z nowymi wymaganiami, dotyczącymi ich klasyfikacji, znakowania i pakowania, obowiązującymi dla 
wszystkich niebezpiecznych chemikaliów – dla promowania tej problematyki.  
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9. Nadzór rynku – wydawanie opinii na wniosek organów 
celnych 

 
Zakres zrealizowanego zadania 

 
Celem kontroli przeprowadzonych w 2022 r. na wniosek organów celnych była ochrona rynku 

Unii Europejskiej przed wyrobami importowanymi z krajów trzecich, które nie spełniają wymagań 
dyrektyw i rozporządzeń nowego podejścia. 

Przedmiotem kontroli było w szczególności oznakowanie wyrobów, w tym znakiem CE, 
deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna wyrobów, w szczególności instrukcja użytkowania lub 
obsługi a także w niektórych przypadkach zagadnienia związane z budową wyrobów.  
 

Charakterystyka importowanych wyrobów 
 
W 2022 r. organy celne działające na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 

skierowały do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ogółem 31 wniosków dotyczących 
wydania opinii wobec importowanych 37 wyrobów. Na podstawie przeprowadzonych kontroli 
inspektorzy wydali 36 opinii. W jednym przypadku zakwestionowany przez organ celny wyrób nie 
podlegał opiniowaniu Państwowego Inspektora Pracy. 

We wszystkich przeanalizowanych przypadkach inspektorzy pracy wydali negatywne opinie.  
Łącznie w 34 przypadkach opinie dotyczyły maszyn i ich zgodności z wymogami wynikającymi  
z dyrektywy „maszynowej” 2006/42/WE w tym 9 opinii dotyczyło dodatkowo zgodności z wymaganiami 
dyrektywy „hałasowej” 2000/14/WE. W 2. przypadkach był to sprzęt elektryczny przewidziany do 
stosowania w określonych granicach napięcia, który nie spełniał wymagań „niskonapięciowej” 
dyrektywy 2014/35/UE. 

W 3. przypadkach opinie dotyczyły maszyn nowych, które były importowane z Ukrainy  
(1 maszyna) i z Wielkiej Brytanii (2 maszyny). W pozostałych 31 przypadkach importerzy próbowali 
wprowadzić w obszar Unii Europejskiej maszyny już używane, często o znacznym stopniu 
wyeksploatowania. Krajami importującymi kontrolowane wyroby były odpowiednio: Wielka Brytania, 
Chiny, Ukraina. 

W 2022 r. najwięcej opinii w OIP Bydgoszcz dotyczyło koparek i maszyn szwalniczych (po  
6 opinii) i ładowarek (4 opinie). Z kolei najwięcej wyrobów, bo aż 20 sprowadzono z Wielkiej Brytanii,  
9 z Ukrainy i 7 z Chin. 

 
Opis stwierdzonych nieprawidłowości 
 

Analizując zgodność importowanych wyrobów z wymogami dyrektyw, najwięcej 
nieprawidłowości dotyczyło: 

• niewłaściwego lub braku oznaczenia wyrobu widocznymi, czytelnymi i trwałymi informacjami 
zawierającymi – nazwę i adres producenta, określenie maszyny, oznakowanie CE, oznaczenie 
serii lub typu maszyny, numer seryjny, rok budowy maszyny – 22 przypadków, tj. 61,12 %, 

• braku instrukcji użytkowania – 21 przypadków, tj. 58,34%,  

• braku opisu identyfikacyjnego elementów sterowania – 18 przypadków, tj. 50,00%, 

• braku lub niewłaściwego oznakowania – identyfikacja, piktogramy itp. – 15 przypadków, tj. 
41,67%, 

• deklaracji w języku obcym – 14 przypadków, tj. 38,89%, 

• braku deklaracji zgodności – 13 przypadków, tj. 36,12%, 

• braku oznakowania znakiem CE – 10 przypadków, tj. 27,78%, 

• nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – 9 przypadki, tj. 25,00% 

• instrukcji użytkowania w języku obcym – 8 przypadków, tj. 22,23%, 

• nieprawidłowości dotyczących budowy wyrobu – 7 przypadków, tj. 19,45%, 

• nieprawidłowości w deklaracji zgodności – 5 przypadków, tj. 13,89%, 

• nieprawidłowości w instrukcji użytkowania – 1 przypadek, tj. 2,78%. 
 
Najwięcej, bo aż 9 różnego rodzaju nieprawidłowości ujawniono w stosunku do maszyny nowej 

sprowadzonej z Wielkiej Brytanii. W przypadku importowanych maszyn używanych największa ilość 
ujawnionych nieprawidłowości, to po 6 przy maszynach sprowadzonych z Ukrainy i po 5 przy 
maszynach sprowadzonych z Wielkiej Brytanii.  
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Przykłady wyrobów 
 

Przykład 1 
 

Maszyna dla przemysłu drukarskiego i poligraficznego do wykonywania złocenia na gorąco; data 
produkcji: 2022; kraj eksportu: Wielka Brytania. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

• na maszynie nie umieszczono znaku CE, 

• deklaracja zgodności została sporządzona i dołączona do maszyny w odrębny sposób, nie 
stanowi części składowej instrukcji. Deklaracja została sporządzona w języku anielskim – nie 
zapewniono jej tłumaczenia na język polski, 

• do wyrobu dołączono instrukcję sporządzoną w języku angielskim. Na dokumencie tym nie 
umieszczono napisu „Instrukcja oryginalna”, 

• importer zapewnił tłumaczenie instrukcji sporządzonej przez producenta. Na dokumencie tym 
nie umieszczono napisu „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”,  

• w instrukcji nie zamieszczono opisów i objaśnień niezbędnych do użytkowania, konserwacji i 
naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania, 

• na maszynie nie umieszczono oznaczenia (tabliczki znamionowej) zawierającej: 
1) nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki występuje; 
2) określenie maszyny;  
3) oznakowanie CE;  
4) oznaczenie serii lub typu maszyny;  
5) numer seryjny, jeżeli taki występuje;  
6) rok budowy maszyny, rozumiany jako rok zakończenia procesu produkcji,  

• na maszynie umieszczono: instrukcję smarowania, opisy elementów sterujących oraz inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania maszyny, które zostały 
sporządzone w języku angielskim. Nie zapewniono ich tłumaczenia na język polski. 

• na maszynie umieszczono przełącznik 2-pozycyjny opisany jako „AUTO JOG”.  

Nie opisano znaczenia pozycji pracy tego przełącznika. Brak jest opisu pokrętła 

umieszczonego przy przełączniku „AUTO JOG”, 

• maszyna została wyposażona w układy przeniesienia napędu oraz otwór rewizyjny 

umożliwiający dostęp do części które w czasie pracy maszyny mogą być ruchome. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że nie zapewniono osłon lub urządzeń ochronnych zapobiegających 

przed zetknięciem się z ruchomymi elementami maszyny mogącymi być przyczyną wypadku.  
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Przykład 2 
 

Maszyny szwalnicze, 6 szt., lata prod. 2018-2021; kraj produkcji wyrobu: Chiny, Kraj eksportu: Ukraina. 
Stwierdzone nieprawidłowości: 

• brak widocznego, czytelnego i trwałego oznaczenia maszyny, zawierającego co najmniej:  
1) nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela, jeżeli taki 

występuje,  
2) określenie maszyny,  
3) oznakowanie CE zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia,  
4) rok budowy maszyny, rozumiany jako rok zakończenia procesu produkcji,  

• do maszyny nie dołączono instrukcji (oryginalnej i tłumaczonej na język polski) zawierającej 
wymagane informacje, 

• do maszyny nie dołączono deklaracji zgodności, 

• brak na maszynie pełnych informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, 
opisy nie w języku polskim, 

• informacje lub ostrzeżenia nie były wyrażone w języku polskim, 

• urządzenia sterujące nie były oznakowane wyraźnie widoczne i możliwe do zidentyfikowania. 
 

  
Po lewej: maszyna do szycia typu stebnówka; elementy sterowania opisane w obcym języku. Po prawej: 

Maszyna do szycia typu overlock; elementy sterowania opisane w obcym języku 

 

  
Informacje i ostrzeżenia w obcym języku 

Podsumowanie  
 

W 2022 r. organy celne skierowały do Państwowej Inspekcji Pracy wnioski o wydanie opinii  
w większości wobec towarów podlegających dyrektywie maszynowej. 

Liczba wyrobów sprowadzanych w 2022 r. z Wielkiej Brytanii i Ukrainy znacznie wzrosła  
w stosunku do liczby wyrobów importowanych w 2021 r. 

W ocenie inspektorów pracy wzrost liczby importów z wysp brytyjskich spowodowana jest 
ilością organizowanych w Wielkiej Brytanii aukcji oraz powroty do kraju Polaków mieszkających 
wcześniej na wyspach brytyjskich. 

Z kolei zwiększony import z Ukrainy spowodowany był występującym na terenie tego kraju 
konfliktem zbrojnym. Oceniane wyroby przewiezione były do Polski wskutek likwidacji zakładów na 
terenie Ukrainy. 
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10. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi - działania realizowane 
w ramach nadzoru rynku 

 
Kontrole pracodawców i przedsiębiorców  
 
Kontrole maszyn w przetwórstwie przemysłowym 
 

W 2022 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 6 kontroli 
maszyn w ramach tematu „kontrole maszyn w przetwórstwie przemysłowym”. 
 
Kontrole środków ochrony układu oddechowego – u pracodawców, z wyłączeniem służby 
zdrowia. 

 
W ramach tematu „kontrole środków ochrony układu oddechowego – u pracodawców, 

z wyłączeniem służby zdrowia” inspektorzy pracy przeprowadzili 7 kontroli. 
 

Kontrola wyrobów 
 

Ogółem w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono i zakończono 
łącznie 31 kontroli oceniając 30 wyrobów. 

W ramach działań prowadzone były kontrole wyrobów „zgłoszonych” z innych Okręgowych 
Inspektoratów Pracy oraz z okręgu macierzystego. 3 kontrole sprawdzające maszyn prowadzono po 
wypadkach przy pracy, które miały miejsce podczas obsługi maszyn u użytkowników na terenie OIP 
Bydgoszcz.  

Tylko w przypadku jednego wyrobu działania zakończono na etapie kontroli po przedstawieniu 
przez stronę postępowania dowodów potwierdzających usunięcie wykazanych niezgodności. 

W stosunku do 9 maszyn, wszczynane były postępowania Okręgowego Inspektora Pracy 
zakończone wydaniem 9 decyzji umarzających te postępowania. 

Z ogólnej liczby zakończonych decyzjami Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 
postępowań, 8 wszczętych było wskutek przekazanych informacji z innych okręgowych inspektoratów 
pracy i 1 postępowanie przeprowadzone zostało w ramach właściwości miejscowej OIP Bydgoszcz. 

Wszystkie 9 decyzji OIP wydanych było w związku z usunięciem niezgodności wykazanych 
podczas kontroli sprawdzających u użytkowników maszyn. 

Ponadto w 2. przypadkach dokumentacje przesłane z OIP Gdańsk i OIP Białystok zostały 
odesłane do tych okręgów bez wszczynania postępowania, ponieważ w jednym przypadku inspektor 
pracy ustalił, że użytkownik niezgodnie z dokumentacją techniczną producenta zmontował maszynę  
a w drugim przypadku wskazana strona postępowania nie była przedstawicielem producenta w czasie, 
kiedy maszyna była wprowadzana do obrotu. 

Kontrolując maszyny w przetwórstwie przemysłowym inspektorzy OIP Bydgoszcz w stosunku 
do 4 maszyn na 7 ocenianych nie stwierdzili niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. 

Z kolei w pozostałych przypadkach stwierdzili, że na 2 maszyny oceniane obie spełniały 
wymagania zasadnicze. 

Kontrole środków ochrony układu oddechowego wykazały, że wszystkie oceniane przez 
inspektorów pracy OIP Bydgoszcz wyroby, tj. 7 środków ochrony układu oddechowego z wyłączeniem 
służby zdrowia spełniały wymagania oceny zgodności. 

Wszystkie kontrole w ramach nadzoru rynku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono w odniesieniu do 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) wprowadzającego do prawa polskiego dyrektywę maszynową 2006/42/WE, tj.  
w stosunku do 23 wyrobów.  

Z kolei w ramach kontroli środków ochrony układu oddechowego wyroby oceniane były  
w stosunku do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 
r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, uchylającego dyrektywę Rady 89/686/EWG.  Łącznie w 
stosunku do 13 wyrobów na 30 ocenianych inspektorzy nie stwierdzili niezgodności. 

W 2 przypadkach wskutek stwierdzonych niezgodności wyrobów kontrolowanych (maszyny 
przemysłowe), dokumentacja została przesłana do innych okręgowych inspektoratów pracy, tj. OIP 
Opole i OIP Warszawa. 
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Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości wyrobów i uzyskane efekty 

 

Skontrolowano łącznie w ramach nadzoru rynku 30 wyrobów. W stosunku do 14 stwierdzono 
niezgodności z wymaganiami, w tym przy 11 wyrobach ocenianych w wyniku zgłoszenia z Urzędu 
Celnego i przy 3 wyrobach ocenianych w ramach kontroli w przemyśle.  

Najwięcej niezgodności dotyczyło braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności wyrobu, braku 
lub niewłaściwego oznakowania wyrobów, tj. identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp., nieprawidłowej 
zawartości instrukcji, nieprawidłowości dotyczących budowy wyrobów oraz braku lub nieprawidłowego 
oznakowania wyrobów znakiem CE. 

 
Podsumowania i wnioski 

 
Zapewne wskutek działań organów nadzoru rynku, w szczególności Państwowej Inspekcji 

Pracy, znacznie mniej na rynku jest niespełniających wymagań oceny zgodności środków ochrony 
dróg oddechowych. Taka sytuacja jest zauważalna na przestrzeni ostatnich 3 lat kiedy wystąpiło 
ogromne zapotrzebowanie na tego typu środki ochrony indywidualnej spowodowanej zagrożeniem 
wywołanym wirusem SARS-CoV-2. 

Ujawnione przez inspektorów pracy uchybienia i nieprawidłowości wynikały również z braku 
dokonania przez pracodawców własnej, wnikliwej oceny wyrobów pod kątem spełnienia wymagań 
oceny zgodności w momencie podejmowania decyzji o ich zakupie chociaż wzrost poziomu wiedzy 
użytkowników w tym zakresie znacznie wzrósł na przestrzeni ostatnich lat. 

Dobrym rozwiązaniem w związku z występującymi ograniczeniami dotyczącymi kontaktów 
bezpośrednich w większych grupach, np. podczas szkoleń, sympozjów jest ułatwienie 
zainteresowanym producentom i użytkownikom wyrobów możliwości korzystania z opracowań  
i interpretacji przepisów, procedur i rozwiązań, dostępnych na stronach internetowych organów 
nadzoru rynku.  
 

11. Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodliwe 
dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy 

 
Informacje ogólne 

 

W 2022 r. na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy przeprowadzono 19 kontroli mających na celu ocenę poziomu przestrzegania przez 
pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas produkcji lub/i stosowania  
w procesach pracy substancji chemicznych, dla których ustalono normatywy higieniczne w środowisku 
pracy (NDS). 

W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 2609 osób, w tym 2585 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy (476 kobiet). 

Skontrolowano 1 pracodawcę zatrudniającego do 9 pracowników, 9 o zatrudnieniu od 10 do 49 
pracowników, 7 o zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników, 2 o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników.  

Objęte kontrolą podmioty w większości prowadziły wieloletnią działalność i należały do różnych 
działów przetwórstwa przemysłowego (głównie: obróbka metali i nakładanie powłok, produkcja 
wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja konstrukcji metalowych i ich części, produkcja chemikaliów). 
Jednostkowe kontrole przeprowadzono w branży - produkcji sprzętu elektrycznego - produkcja 
elektronicznych tablic wyników sportowych oraz w działalności związanej ze sportem – w pływalni 
miejskiej. 

W narażeniu na substancje chemiczne pracowało 266 pracowników (10% ogółu zatrudnionych), 
a w warunkach przekroczonych normatywów higienicznych najwyższego dopuszczalnego stężenia 
czynników chemicznych 43 pracowników. Wykonywanie pracy w warunkach występowania substancji 
wchłaniających się przez skórę (oznakowanie w NDS „skóra”) stwierdzono u 15 pracowników.  

Najczęściej kontrolowanymi substancjami chemicznymi posiadającymi określone  
w przepisach najwyższe dopuszczalne stężenia były: mangan, nikiel, tlenki żelaza, tlenki węgla, chrom, 
tlenki azotu przy spawaniu (4 zakłady), styren, aceton przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych  
(4 zakłady), chlorowodór, chrom metaliczny, związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr (II), związki 
chromu (III) – w przeliczeniu na Cr (III), tlenek ,cynku – w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna, 
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wodorotlenek sodu, nikiel i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu – w przeliczeniu na Ni  
w galwanizerniach (3 zakłady). 

W 2021 r. stwierdzono 26 wypadków przy pracy, w tym 26 poszkodowanych, w 2020 r. 30 
wypadków przy pracy, w tym 30 poszkodowanych, w 2019 r. 27 wypadków przy pracy i 27 
poszkodowanych. W okresie od 2019 r. do 2021 r. nie stwierdzono zatruć szkodliwymi czynnikami 
chemicznymi ani nie stwierdzono chorób zawodowych. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 
 

Nieprawidłowości w zakresie wykonywania prac z użyciem substancji chemicznych, dla których 
ustalono normatywy higieniczne w środowisku pracy (NDS) w zakładach pracy stwierdzono w 90% 
kontroli. 

Wyniki kontroli wskazują, że 21% skontrolowanych pracodawców nie wytypowało czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary i nie 
zapewniło wykonania ich badań i pomiarów. Stosunkowo dużo, bo aż 52% skontrolowanych 
pracodawców nie dokonało badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia na 
wszystkich stanowiskach pracy lub pomiary nie zostały wykonane terminowo. Uchybienia polegały 
również na niezgodnej z przepisami częstotliwości prowadzonych pomiarów. Pracodawcy twierdzili, że 
skoro wyniki przeprowadzanych pomiarów od lat utrzymują się na stałym, porównywalnym poziomie, to 
nie ma potrzeby regularnego ich powtarzania, tym bardziej że koszt badań i pomiarów przy 
wytypowaniu kilkunastu stanowisk jest dla zakładu znaczący.  

Tylko 2 pracodawców nie poinformowało pracowników narażonych na oddziaływanie 
chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań  
i pomiarów. 

Kolejnym problemem, stwierdzonym u 15% skontrolowanych pracodawców były 
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rejestru oraz kart badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. Często brakowało ciągłości w prowadzeniu rejestru 
albo po każdych pomiarach zakładano nowy dokument. Brak szczegółowych zapisów w rejestrze oraz 
brak ciągłości zapisów wprowadza chaos i utrudnia określenie warunków pracy pracownika 
zatrudnionego na konkretnym stanowisku. 

U 42% skontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości w obszarze przeprowadzania  
i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, informowania pracowników i zatrudnionych  
o zagrożeniach i sposobach ich eliminowania. Dość często pracodawca dokonał oceny ryzyka 
zawodowego w sposób powierzchowny. Nie brano w niej pod uwagę m.in. ostatnich wyników 
pomiarów. 

W 15% skontrolowanych podmiotów odnotowano nieprawidłowości przy wyposażaniu 
pracujących w środki ochrony indywidualnej oraz stosowaniu ich podczas pracy z czynnikiem 
chemicznym.  

Nieprawidłowości podczas magazynowania i składowania chemikaliów stwierdzono w 10 
zakładach, a uchybienia w zakresie organizacji pracy u połowy skontrolowanych. Dotyczyły one 
zarówno magazynowania, jak też dokumentacji wewnątrzzakładowej, w szczególności braku 
oznakowania magazynów, zbiorników albo innych miejsc magazynowania, doboru miejsca 
magazynowania i składowania produktów chemicznych (w tym składowania poza miejscami do tego 
wyznaczonymi). W grupie zagadnień związanych z organizacją pracy dominującą nieprawidłowością 
był brak lub nierzetelnie sporządzone instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W zakresie szkoleń z zakresu bhp i profilaktycznych badań lekarskich kontrole wykazały 
niewielką skalę nieprawidłowości. Dopuszczenie pracowników do pracy bez wcześniejszego poddania 
ich szkoleniu wstępnemu z dziedziny bhp i profilaktycznym badaniom lekarskich odnotowano 
odpowiednio w 2 zakładach i w 1 zakładzie i dotyczyło to kilku pracowników.  

Uchybieniem stwierdzonym w 25% kontrolowanych podmiotów było niewłaściwe wypełnianie 
przez pracodawcę skierowań na profilaktyczne badania lekarskie. Nie wskazywano w nich narażenia 
na pracę z czynnikami chemicznymi.  

Uchybienia te stwierdzano głównie u mniejszych i średnich przedsiębiorców, co wynika 
z niskiego poziomu wiedzy w zakresie zarządzania bhp, lekceważenia obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa oraz niechęci do wprowadzania jakichkolwiek procedur.  
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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 z powodu niedostatecznego poziomu wiedzy w zakresie rozpoznawania zagrożeń 
chemikaliami, braku nadzoru przez specjalików bhp w obsługiwanych zakładach oraz braku 
wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie. 

W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone nieprawidłowości miały w większości charakter 
zaniedbań organizacyjnych – będących konsekwencją lekceważenia obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i zasad bhp. Przyczyną naruszeń prawa jest brak ze strony osób kierujących pracownikami 
dostatecznej znajomości przepisów bhp, a także brak dostatecznej wiedzy na temat występujących 
zagrożeń, nierzetelne wykonywanie obowiązków przez służby bhp. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 

Zastosowane w wyniku kontroli środki prawne przyczyniły się do poprawy warunków pracy  
w skontrolowanych zakładach. Wykonanych zostało 47 decyzji na 68 wydanych, co stanowi 69% 
wszystkich wydanych decyzji oraz przyjęto do realizacji 16 wniosków na 23 wydane. 

Analiza wyników kontroli wskazuje, iż problem narażenia na czynniki chemiczne jest nadal 
aktualny i wymaga ciągłego kontrolowania stanowisk pracy w tym zakresie, jak również podejmowania 
działań w celu redukcji zagrożenia do norm dopuszczalnych. W przypadku dużych przedsiębiorstw 
posiadających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, świadomość pracodawców oraz 
pracowników w obszarze badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych, szkoleń, 
podejmowanych działań w celu zmniejszenia narażenia pracowników, właściwego doboru środków 
ochrony indywidualnej jest znacznie większa niż w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 
zatrudniających do 49 pracowników.  

Niezbędne jest również prowadzenie działań prewencyjnych, takich jak popularyzacja metod 
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego z pełnym uwzględnieniem czynników chemicznych  
i metod zarządzania tym ryzykiem. Pomocne w tym zakresie byłoby wydanie kolejnych poradników  
i broszur dla pracodawców stosujących chemikalia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – dla 
promowania tej problematyki. 

 

12. 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 ramach realizacji tematu 249 z planu działania PIP na 2022 rok, w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 16 kontroli, mających na celu ocenę 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu 
wewnątrzzakładowego oraz zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych zakładach. 
W skontrolowanych zakładach pracowało łącznie 1 476 osób (14 osób na podstawie umów cywilnych, 
0 podmiotów samozatrudniających się, 20 cudzoziemców), w tym 1 462 na podstawie stosunku pracy 
(282 kobiety, 55 niepełnosprawnych). Skontrolowano: 

• 2 podmioty o zatrudnieniu do 9 osób,  

• 7 podmiotów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób,  

• 6 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób, 

• 1 podmiot zatrudniający powyżej 250 osób. 
 
Z przeprowadzonej analizy wynika, że skontrolowane zakłady w przeważającej liczbie 

prowadziły działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (produkcja), gdzie prowadzenie prac 
w zakresie magazynowania i transportu (w tym z użyciem wózków jezdniowych) stanowi istotny 
element cyklu produkcyjnego. Były to m.in. zakłady produkcji mebli, parkietów podłogowych, płyt  
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i innych wyrobów z tworzyw sztucznych, cięcia i wykańczania kamienia. Ale skontrolowano także 
zakłady zajmujące się magazynowaniem i rozdzielaniem towarów (m.in. hurtownię napojów).  

 
Analiza nieprawidłowości 
 

Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała, że najczęściej 
powtarzającymi się nieprawidłowościami, stwierdzonymi w skontrolowanych zakładach, były 
nieprawidłowości związane z transportem oraz magazynowaniem i składowaniem, tj. brak 
oznakowania dróg transportowych czy miejsc składowania w obiektach zakładów, brak opracowania 
zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, brak instrukcji dotyczących składowania oraz 
magazynowania towarów/wyrobów, instrukcji bezpieczeństwa przy pracach transportowych z użyciem 
wózków jezdniowych czy dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku ładowania 
akumulatorów, niewłaściwy stan techniczny wózków jezdniowych (np. uszkodzone siedziska 
operatorów w wózkach). 

W drugiej kolejności możemy mówić o nieprawidłowościach dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego, tj. brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą wózków 
jezdniowych podnośnikowych czy z wykonywaniem ręcznych prac transportowych, brak uwzględnienia 
w dokonanej ocenie ryzyka na stanowiskach pracy związanych z transportem i magazynowaniem 
stosowanych maszyn i zagrożeń w związku z eksploatacją wózków, a także niepoinformowanie 
pracowników o występującym ryzyku na stanowisku pracy operatora wózków jezdniowych. 

Zwrócić należy również uwagę na nieprawidłowości związane z zagadnieniami związanymi ze 
szkoleniami bhp, tj. brak przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych bhp (np. dla pracowników 
wykonujących pracę na kilku stanowiskach pracy, w tym jako operator wózka) oraz z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia, a dotyczące braku przeprowadzenia pomiarów w zakresie stężenia 
czynników chemicznych, natężenia hałasu oraz drgań mechanicznych związanych z eksploatacją 
wózków jezdniowych spalinowych. 
 
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 
m.in. brakiem wystarczających środków finansowych, co powodowało oszczędzanie np. na 
oznakowaniu dróg transportowych i miejsc składowania towarów bądź odnawianiu tego oznakowania. 
Pracodawcy najczęściej tłumaczyli to 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 jak i osób sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami 
oraz bagatelizowaniem zagrożenia, np. dopuszczanie do pracy operatorów wózków widłowych bez 
instruktażu stanowiskowego bhp, czy prowadzenie prac naprawy silnika suwnicy ze stalowego podestu 
stojakowego posadowionego na uniesionych widłach wózka. Należy także stwierdzić, że np. 
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obsługi wózków jezdniowych czy 
prac związanych z transportem i magazynowaniem nie wymaga dużych nakładów finansowych.  

 
Wydane środki prawne, uzyskane efekty 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 80 decyzji, z czego wykonane zostały 
już 62 decyzje, w tym 27 decyzji ustnych. Nałożono na winnych naruszenia praw pracowniczych  
2 mandaty karne na łączną kwotę 2 200 złotych, a w 1 przypadku zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego w postaci ostrzeżenia. 

Inspektorzy pracy udzielili łącznie 63 porady prawne i 100 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy, prowadzili rozmowy z pracodawcami, osobami kierującymi pracownikami oraz 
z osobami wykonującymi zadania służby bhp. Miało to na celu określenie celowości i korzyści 
płynących np. z właściwie przeprowadzanych szkoleń bhp jak i badań lekarskich, zapewnienia 
pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, unowocześnienia eksploatowanego w 
zakładach parku maszynowego, czy monitorowania poziomu stężenia i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia, gdy eksploatowane są wózki jezdniowe z silnikami spalinowymi. 

Z przesłanych przez pracodawców odpowiedzi wynika, iż wykonano już ponad 66% decyzji 
pisemnych. 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 (część decyzji posiada terminy wykonania do 31.01.2023 r. bądź do 
28.02.2023 r.), zatem kontrole sprawdzające będą mogły być przeprowadzone w tych zakładach od 
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lutego lub marca 2023 r. i dopiero wówczas możliwa będzie pełna ocena efektów uzyskanych w wyniku 
działań inspektorów pracy. 

Z odpowiedzi od pracodawców wynika, że ich przeważająca część, a przede wszystkim ci, 
którym wydano najwięcej decyzji dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, podjęła działania 
związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w ich zakładach, i tak np.: 

• w jednym z zakładów we Włocławku wyznaczono i oznakowano liniami o barwie żółtej strefę 
ładowania akumulatorów wózków elektrycznych w hali magazynowo - produkcyjnej oraz drogi 
transportowe w hali magazynowo - produkcyjnej. Oznakowano w widoczny sposób barwami 
bezpieczeństwa słupy (podstawy antresoli) znajdujące się w ciągu dróg transportowych w hali 
magazynowo - produkcyjnej spółki. 

• w kolejnym zakładzie we Włocławku przeprowadzono pomiary i badania czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy związane z używaniem w pomieszczeniach hali 
magazynowej wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym (substancje szkodliwe wydalane  
z silnika i hałas). 

• w zakładzie w Jaroszewie koło Żnina przeprowadzono na stanowiskach pracy  
w pomieszczeniach zakładu badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia  
w zakresie natężenia hałasu, natężenia drgań mechanicznych oraz stężenia czynników 
chemicznych związanych z eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych. Zapewniono 
także przy dwóch wózkach jezdniowych nowe siedziska dla operatorów.  

• w zakładzie w Lubiczu Górnym poddano pracownika wstępnym profilaktycznym badaniom 
lekarskim celem uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka widłowego oraz poddano 
tego pracownika szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na ww. 
stanowisku.  

• w zakładzie w Osięcinach poddano pracowników szkoleniu wstępnemu w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatorów wózków widłowych. 
 
Z dokumentacji pokontrolnych wynika, że stan bhp w skontrolowanym obszarze nie budzi 

dużego niepokoju. Nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w wielu czy kilku zakładach, które 
skutkowałyby np. wydaniem decyzji wstrzymujących eksploatację wózków jezdniowych, czy innych 
urządzeń związanych z transportem. W wyniku przeprowadzonych kontroli i wydanych środków 
prawnych wysnuć można wniosek, iż nadal jednak wskazane jest prowadzenie kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa pracy podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego, w tym przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych. Należy jednak zauważyć, że w stosunku do lat poprzednich, gdzie 
inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia związane z wózkami jezdniowymi, nastąpiła znacząca 
poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bhp związanych z szeroko rozumianym transportem. 
Tak więc stwierdzić należy, że kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w latach poprzednich 
przyczyniły się w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników. 

 

13. Ograniczanie zagrożeń wypadkowych w zakładach 
usług leśnych 

 
Informacje ogólne 

 
W celu realizacji tematu 259Z przeprowadzono 11 kontroli na terenie działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 
W sześciu zakładach zatrudniono do 9 pracowników, w trzech od 10 do 20 pracowników,  

a w dwóch ponad 20 pracowników. W trzech zakładach usług leśnych powierzono wykonywanie pracy 
przy prostych czynnościach w lesie, na podstawie umów cywilnoprawnych: w jednym zleceniobiorcy - 
który jest rolnikiem, w drugim cudzoziemcom – obywatelom Ukrainy, w kolejnym – kobietom przy 
zalesianiu. W żadnym z zakładów nie wykonywały pracy podmioty samozatrudniające. Kontrole 
prowadzono na terenie lasów należących do nadleśnictw: Różanna, Szubin, Tuchola, Żołędowo, 
Runowo i Dąbrowa. Nadleśnictwa te wchodzą w skład obszarów leśnych zarządzanych przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. Zakłady mają siedzibę na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. Dla czterech zakładów była to pierwsza kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Liczba skontrolowanych zakładów 11, w tym:  

• tylko zatrudniających pracowników - 9,  

• zatrudniających pracowników i powierzających pracę osobom na podstawie umów 
cywilnoprawnych – 2, 

 
Żaden z zakładów nie powierza pracy wyłącznie osobom na podstawie umów cywilnoprawnych 

i/lub podmiotom samozatrudniającym . 
W 11 zakładach objętych kontrolą, pracę wykonywały 143 osoby, w tym: 

•  111 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, 

•  32 osoby pracujące w ramach umowy zlecenia, 

•  11 cudzoziemców 
 

Skontrolowane zakłady prowadzą działalność w zakresie usługowego wykonywania prac leśnych, 
w tym związanych z pozyskaniem drewna. Podstawowymi maszynami stosowanymi w tych zakładach 
były: harwestery, forwardery, przyczepki samozaładowcze z żurawikami. Ponadto, pilarki łańcuchowe  
z napędem spalinowym. Wszystkie kontrolowane zakłady dysponowały ciągnikami zrywkowymi oraz 
przyczepami samozaładowczymi do zrywki (z żurawikami). Sześć podmiotów posiada łącznie 14 
harwesterów, które stosuje przy pozyskaniu drewna na większości powierzchni leśnych oraz dziesieć 
forwarderów. Pomimo prowadzenia prac przy drzewach trudnych, nie zaobserwowano wzrostu ilości 
wypadków przy pracy. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W trakcie prowadzonych kontroli na powierzchniach leśnych łącznie było zatrudnionych 64 

pracowników. Za ujawnione podczas kontroli wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
inspektorzy pracy nałożyli na pracodawcę jeden mandat kredytowy oraz dwa środki wychowawcze. 
Wykroczenia, za które wszczęto postępowanie dotyczyły: 

• Dopuszczania do wykonywania pracy pracowników bez wstępnych profilaktycznych badań 
lekarskich, 

• niewyposażenia pilarzy-drwali w sprawne środki ochrony indywidualnej słuchu, 

• braku właściwego obuwia ochronnego dla pilarzy, 

• stosowania uszkodzonego hełmu ochronnego przy pracach na powierzchni leśnej. 
 

Przykłady naruszeń przepisów 
 
W okresie podlegającym opisowi w niniejszym sprawozdaniu nie ujawniono znaczących 

naruszeń przepisów bhp i prawa pracy. Wynika to z faktu, że prawie połowa z kontrolowanych 
zakładów uczestniczyła w ubiegłych latach w programie prewencyjnym „zdobądź dyplom Państwowej 
Inspekcji Pracy”.  

Niemniej jednak znalazły się zakłady, w których ilość i jakość ujawnionych nieprawidłowości 
znacząco odbiegała od średniej, a bezpieczeństwo wykonywania pracy uległo pogorszeniu. Jeden  
z dużych zakładów usług leśnych, dopuszczał do pracy pilarzy nieprzygotowanych do ścinki drzew. 
Jeden z nich nie posiadał butów ochronnych z wkładką antyprzecięciową dla pilarzy, a drugi nie 
posiadał kamizelki odblaskowej ani odzieży z elementami odblaskowymi. Sytuację przedstawiono na 
poniższych zdjęciach. 
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Ponadto, podczas ścinania drzew, przy niektórych pniakach nie zachowano wymaganych 
parametrów (za wysoki próg, przecięta zawiasa lub jej brak). Poniżej przedstawiono przykład 
przecięcia zawiasy. 

Brak właściwych środków ochrony stóp stał się podstawą do skierowania do innych prac 
pilarza wykonującego pracę dla podmiotu świadczącego usługi na terenie Nadleśnictwa Żołędowo. 
Pracownik dokonywał ścinki drzew nie będąc wyposażonym w obuwie ochronne z wkładką 
antyprzecięciową. Stało się to przesłanką do wszczęcia postępowania wykroczeniowego wobec 
pracodawcy 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 79 decyzji, w tym 44 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 16 wniosków związanych z omawianą tematyką. Naruszenia 
przepisów wystąpiły w 9 podmiotach. Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli 
dotyczyły: 

 
a) przygotowania pracowników do pracy: 

• oceny ryzyka zawodowego – najczęściej opracowana ocena ryzyka zawodowego, nie 
zawierała zagrożeń związanych z COVID-19; w jednym przypadku pracodawca w ogóle nie 
dokonał oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, a w innym nie oceniono ryzyka 
związanego z występowaniem czynników chemicznych, 

• wyposażenia w środki ochrony indywidualnej – pracownik jednego z kontrolowanych 
podmiotów wykonywał pracę z użyciem pilarek łańcuchowych bez obuwia z wkładkami 
antyprzecięciowymi, a w innym podmiocie, dwóch pilarzy wykonywało pracę w zniszczonym, 
popękanym obuwiu ochronnym; w jednym zakładzie – pracownik posiadał hełm ochronny ze 
zniszczoną zintegrowaną siatką chroniącą oczy i twarz; w dwóch zakładach – dwóch 
pracowników nie wyposażono w opatrunki osobiste, 

• w dwóch zakładach dopuszczano do pracy przy pozyskaniu drewna czterech pracowników nie 
posiadających wstępnych orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy 
 

b) 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 zulach pracodawcy nie zapewnili 
opracowania instrukcji bezpiecznej pracy przy obsłudze wykaszarki, przy ręcznych pracach 
transportowych, 
 

c) profilaktyki zdrowotnej; nieprawidłowości lub zaniechań działań profilaktycznych: 

• badań przesiewowych (borelioza) – dotyczy 10 zakładów i 139 pracowników, 

• szczepień ochronnych – dotyczy 3 zakładów i 34 pracowników, 
 

Przyczyny naruszeń prawa 
 

• lekceważenie zagrożeń związanych z pozyskiwaniem drewna, wykonywanie pracy bez 
zachowania szczególnej ostrożności; 

• niedostateczny nadzór nad wykonywanymi pracami przez pracodawców lub wyznaczone przez 
nich osoby, szczególnie w większych ZUL-ach. 

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

• niedoszacowanie materialnych i społecznych kosztów wypadków przy 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 z lat poprzednich, dotycząca wzrostu ilości nowoczesnego sprzętu 

przeznaczonego do pracy w lesie. Normą stało się posiadanie, nawet przez małe zakłady, przyczep 
samozaładowczych z żurawikami. Większość zul-i posiada już jeden lub więcej harwester oraz 
forwarder. W dużych zakładach nadal dominuje tendencja do wymiany częściowo wyeksploatowanego 
sprzętu na nowy. 
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Pojawiło się nowe niebezpieczeństwo, nie dotyczące stricte pracy zakładów usług leśnych. 
Chodzi o tzw „samowyrób gałęzi” realizowany z użyciem pilarek łańcuchowych przez osoby prywatne 
na powierzchniach leśnych. W ostatnich latach to niebezpieczne zjawisko w zasadzie zanikło, jednak  
w tym roku wróciło ze zdwojoną siłą. Pomijając aspekty ekonomiczne, należy zwrócić uwagę na częsty 
brak przygotowania merytorycznego oraz kwalifikacji, dotyczący osób pozyskujących w ten sposób 
drewno opałowe.  

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 zuli.  

Zaobserwowano również pewien trend, polegający na tym, iż byli pracownicy dużych zuli 
zakładają swoją działalność, tworząc mikrofirmy. W takich podmiotach pracę wykonuje sam 
pracodawca i jeden lub dwóch pracowników. Potrzebują one szczególnej uwagi ze strony Państwowej 
Inspekcji Pracy, gdyż muszą dostosować swoją działalność do obowiązujących przepisów, a wcześniej 
ich właściciele stali „po drugiej stronie barykady”. W celu uzyskania poprawy stanu bhp w zakładach 
usług leśnych, należałoby prowadzić następujące działania: 

• włączenie do zakresu kontroli problematyki dotyczącej przestrzegania przepisów  

o czasie pracy operatorów harwesterów i forwarderów, 

• prowadzenie kontroli bezpieczeństwa pracy w miejscach prowadzenia „samowyrobu gałęzi”  

• organizowanie przez OIP w Bydgoszczy, działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie 

prezentowania najnowszych środków ochrony indywidualnej oraz bezpiecznej eksploatacji 

pilarek łańcuchowych, 

• kontrole legalności zatrudnienia oraz powierzania pracy cudzoziemcom, 

• podjęcie działań profilaktycznych, również z udziałem pracowników Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w celu uświadomienia podmiotom wykonującym pracę w lesie skutków zdrowotnych 

ukąszeń przez kleszcze; sposobów ochrony przed KZM i boreliozą. 

 

14. Organizacja prac związanych z zagrożeniem wybuchem 

 
Dane statystyczne 

 

W 2022 r. przeprowadzono łącznie 6 kontroli w zakładach różnych branż, w których w miejscu 
pracy może wystąpić atmosfera wybuchowa. W grupie tej znalazło się 5 zakładów prowadzących 
działalność polegającą na napełnianiu butli mieszaniną gazu propan-butan oraz sprzedaży gazu  
w butlach i na stanowiskach autogazu oraz 1 zakład będący producentem cukru. 

W tej grupie znalazł się 1 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
i 1 zakład o zwiększonym ryzyku. 

Kontrole te miały na celu określenie poziomu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  
w zakładach, w tym stopnia wdrożenia uregulowań zawartych w rozporządzeniu 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. 

 
Analiza nieprawidłowości 

 
Bezpieczeństwo w zakładach, w których może występować zagrożenie wybuchem powinno 

być na najwyższym poziomie. Analiza wyników kontroli wyraźnie wskazuje, że w ponad 83% 
podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów rozporządzenia dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa.  

Problemy pojawiały się już na etapie sprawdzenia realizacji obowiązku przeprowadzenia 
kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 
wybuchowej. We wszystkich zakładach poddanych kontroli została opracowana ocena ryzyka 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej obejmująca łącznie 35 miejsc pracy. 
Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 16 miejsc pracy (czyli ponad 45%), gdzie zatrudnionych 
było 28 osób. Miały one różnorodny charakter, np. nie obejmowały wszystkich miejsc, w których 
istnieje możliwość pojawienia się atmosfery wybuchowej, bądź nie przeprowadzono jej aktualizacji 
oceny ryzyka w związku z niewykonaniem niektórych zaleceń wynikających z treści dokumentu 
zabezpieczenia przed wybuchem. 
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W połowie kontrolowanych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem stwierdzono 
nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie zagadnień takich jak: brak opisu środków ochronnych, które 
powinny zostać podjęte w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych, wystąpieniu źródeł 
zapłonu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu, a także ustalania terminów dokonywania 
przeglądów tych środków ochronnych.  

W zakładach, w których dokumenty te sporządzone były wadliwie lub nie były aktualizowane 
wskazywano, że przyczyną stanu stwierdzanego podczas kontroli był brak wiedzy na temat przepisów, 
z których wynika ten obowiązek lub niedopatrzenie ze strony służby bhp. Brak zamieszczenia  
w wymienionych dokumentach zapisów na temat współdziałania z innymi pracodawcami, których 
pracownicy wykonują prace na terenie zakładu, m.in. w strefach zagrożenia wybuchem tłumaczono, że 
zagadnienia te ujmują pracodawcy tych osób w swoich instrukcjach i nie wiadomo jak winny wyglądać 
zapisy, jakie należałoby zamieścić w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem. Pracodawcy 
wskazywali także, że problematyka ta podejmowana była w toku szkoleń, jakie odbywali pracownicy 
innych pracodawców. 

Ponadto pracodawcom problemy stwarzały niejednoznaczne, sprawiających trudności 
interpretacyjne przepisy ww. rozporządzenia np.: pojęcie „atmosfera wybuchowa występująca 
w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu”. Brak szczegółowej interpretacji prowadzi do 
przeszacowania lub niedoszacowania tych stref zagrożonych wybuchem, a co za tym idzie nie 
gwarantuje podjęcia właściwych środków zapobiegawczych. 

W czasie prowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków braku stosowania przez 
pracodawców organizacyjnych środków ochronnych. Podczas 1 kontroli ujawniono przypadek braku 
zastosowania wszystkich technicznych środków ochronnych przewidzianych w dokumencie 
zabezpieczenia przed wybuchem.  

Nie wykazano nieprawidłowości związanych z podziałem przestrzeni zagrożonych na strefy. 
Jednak zagadnienia związane z oznakowaniem znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu do 
przestrzeni, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowemu w ilościach 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu przysporzyła pracodawcom problemów. Nieprawidłowości  
z tym związane stwierdzono w przypadku 7 miejsc pracy (ponad 20%),w których istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej. 

W 1 przypadku stwierdzono niezgodność doboru kategorii urządzenia do właściwej strefy 
zagrożenia wybuchem. 

W ponad 40% przypadków stwierdzono nieprawidłowości związane z wyposażeniem 
w odpowiednie środki ochrony indywidualnej osób pracujących w miejscach pracy, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu. 
Nieprawidłowości te nie były związane z samym doborem czy stosowaniem ich przez pracowników 
a z zasadami przydziału wyżej wymienionych środków.  

 
Przyczyny nieprawidłowości 

 
Pracodawcy wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości wymieniają m.in.: złą kondycję 

finansową spowodowaną sytuacją na rynku oraz wysokie koszty przeprowadzanej przez specjalistów 
oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, jak 
również sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, a także problemy z dostępem do 
opracowań pomocnych w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy w miejscach, gdzie może 
wystąpić atmosfera wybuchowa. 

Inspektorzy pracy zaobserwowali, szczególnie w zakładach posiadających pojedyncze 
stanowiska pracy, na których może występować atmosfera wybuchowa, że wiedza pracodawców  
w zakresie profilaktyki przeciwwybuchowej jest mała. Z punktu widzenia osób kierujących tymi 
zakładami, przepisy rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej są 
niejednoznaczne i sprawiają trudności interpretacyjne.  

 
Według inspektorów pracy do przyczyn nieprawidłowości należy również zaliczyć: 

• brak należytego nadzoru nad stanem bhp w zakładzie,  

• niski poziom wiedzy o zagrożeniach i znajomości, w tym także przez służby bhp, przepisów 
oraz zasad bhp obowiązujących przy pracach wykonywanych w miejscach, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa,  

• lekceważenie zagrożeń związanych z atmosferą wybuchową, zarówno przez pracodawców, 
osoby kierujące pracownikami, jak i samych pracowników.  
 

  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

 

76 | S t r o n a  

Wydane środki prawne 
 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydane zostały następujące środki prawne:  

• 5 nakazów zawierających 20 decyzji na piśmie, 

• 2 wystąpienia zawierające 2 wnioski profilaktyczne. 
 

Uzyskane efekty 
 

Przykładem uzyskania efektów pokontrolnych mogą być działania podjęte w wyniku realizacji decyzji  
i wniosków pokontrolnych, w których pracodawcy między innymi:  

• poddali pracowników szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dokonali udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika rozlewni 
gazu płynnego, 

• oznakowali przestrzenie, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej  
w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, w miejscach wstępu do tych przestrzeni, 
znakiem ostrzegawczym EX, 

• dokonali przeglądu miejsc pracy oraz dokonali okresowej aktualizacji dokumentu 
zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem.  

 

15. 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 3 kontrole w zakładach, których działalność 

polega na prowadzeniu stacji paliw przeznaczonych do przyjęcia, magazynowaniai dystrybucji paliw 
płynnych - benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazu propan-butan (LPG) oraz gazu propan-butan 
w butlach 11 kg oraz 2 kontrole w zakładach, gdzie przeważającym rodzajem działalności jest 
napełnianie butli gazem propan i propan butan oraz ich dystrybucja. Zakłady te są własnością 
prywatną lub spółkami prawa handlowego.  

W czasie przeprowadzanych 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 4 nakazy zawierających łącznie 16 decyzji 
na piśmie, 13 decyzji ustnych oraz 2 wystąpienia zawierające łącznie 10 wniosków.  

 
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 
dotyczyły:  

• braku wyposażenia osób pracujących w rozlewni gazu płynnego w strefie zagrożenia 
wybuchem, w odzież ochronną o właściwościach antyelektrostatycznych, 

• niedostosowania dokumentów dotyczących zabezpieczenia miejsc pracy przed wybuchem do 
obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych, 

• braku oznakowania przestrzeni zagrożonych wybuchem,  

• braku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na stacji oraz zasad 
postępowania przy wykonywaniu takich prac.  
 
Po przeprowadzonych kontrolach nie było konieczności kierowania zawiadomień 

do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ani prowadzenia postępowania 
wykroczeniowego. 

Na podstawie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości dotyczących koncesji 
na obrót paliwami ciekłymi oraz składanych przez zakłady informacji o rodzajach i lokalizacji 
infrastruktury paliw ciekłych skierowano do Urzędu Regulacji Energetyki jedno pismo. Dotyczyło ono 
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rozbieżności pomiędzy wykazem infrastruktury wykorzystywanej do prowadzenia działalności przez 
zakład, a danymi, które znalazły się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki.  

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.  

 
 

16. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy 
o produktach biobójczych  

 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 10 kontroli przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych. Kontrole 
przeprowadzono w zakładach sektora prywatnego – 1 w zakładzie produkcji mebli, 9 – w zakładach 
fryzjersko-kosmetycznych.  

 
Większość kontroli przeprowadzono u pracodawców zatrudniających do 9 osób – 9 kontroli, 

natomiast jedną w zakładzie o zatrudnieniu pomiędzy 10 a 49 pracowników. Łącznie  
w skontrolowanych zakładach pracowały 43 osoby, w tym 35 zatrudnionych na podstawie stosunku 
pracy.  

 
W 2022 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 9 różnych produktów biobójczych 
(łącznie skontrolowano opakowania 14 produktów biobójczych). 

 
Analiza nieprawidłowości 
 

Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które stanowiły podstawę wydania 42 decyzji, w tym 12 decyzji na 
piśmie. Do pracodawców skierowano 9 wniosków na piśmie, wydano również 1 polecenie ustne. 
Uchybienia wystąpiły we wszystkich zakładach. 

 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło spisów substancji i mieszanin chemicznych 

stwarzających zagrożenie, ich kart charakterystyki oraz instrukcji bezpiecznego postępowania  
z produktami biobójczymi sklasyfikowanymi jako substancje lub mieszaniny niebezpieczne 
(stwarzające zagrożenie). Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły u wszystkich pracodawców. 

 
Za istotne uznać należy nieprawidłowości dotyczące badań profilaktycznych, które wystąpiły  

w 7 zakładach i szkoleń bhp pracowników – u 4 pracodawców. Szkoleń okresowych z zakresu bhp nie 
odbyło 3 pracodawców. Zwrócić należy uwagę, że nieprawidłowości dotyczące badań i szkoleń 
wynikały z zaniedbań sprzed stanu epidemii, gdyż badania i szkolenia, których terminy przypadały  
w okresie stanu epidemii uznano za aktualne. W 1 zakładzie nie dokonano udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego, a u 1 pracodawcy ocena ryzyka stwierdzono uchybienia w dokumentacji.  

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenie pracowników i stosowania przez 

nich odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, choć u 4 pracodawców 
wystąpiły uchybienia proceduralne w tym zakresie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 
wentylacji (wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy. W związku z tym, że pracodawcy posiadali 
pojedyncze opakowania produktów biobójczych nie pojawił się problem magazynowania oraz 
składowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.  
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Przyczyny naruszeń prawa 
 
W ocenie kontrolujących stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wynikały z niewiedzy  

i braku znajomości obowiązujących przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych stwarzających 
zagrożenie. Wskazać należy, że pracodawcy nie traktowali stosowanych w związku ze stanem 
epidemii środków do dezynfekcji (produktów biobójczych) jako niebezpieczne, stwarzające zagrożenie 
substancje lub mieszaniny. Niektórzy w ogóle nie słyszeli o kartach charakterystyki i obowiązku ich 
posiadania. 

Jako główną przyczynę nieprawidłowości dotyczących badań profilaktycznych i szkoleń bhp 
wskazać należy lekceważenie przepisów i zagrożeń, ale ujawniły się również przypadki niewiedzy  
i nieznajomości przepisów. Pracodawcy nie widzieli problemu kierując pracownika na wstępne badania 
profilaktyczne już po dopuszczeniu go do pracy, mylili badania profilaktyczne z badaniami dla celów 
sanitarno-epidemiologicznych. Wskazywali również na problemy z dostępem do lekarza medycyny 
pracy. Niektórzy pracodawcy nie zdawali sobie sprawy z obowiązku poddawania pracowników 
szkoleniom okresowym z zakresu bhp. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
W 2022 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu produktów biobójczych. Wynika to 

zapewne z faktu, iż w wyniku działań organów nadzoru wadliwie oznakowane produkty znikają 
systematycznie z rynku. Poza tym większość pracodawców zaopatrywała się w środki do dezynfekcji  
w specjalistycznych hurtowniach, które oferowały sprawdzone produkty. 

 
Kontrole przeprowadzone w 2022 r. wykazały statystycznie więcej nieprawidłowości niż  

w latach poprzednich. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wytypowane do kontroli zakłady nie były 
w większości kontrolowane wcześniej przez inspektorów PIP.  

 
Wszystkie wydane w wyniku kontroli środki prawne (decyzje ustne i pisemne, polecenia ustne  

i wnioski w wystąpieniach) zostały do stycznia 2023 wykonane lub przyjęte do stosowania. W trakcie 
kontroli inspektorzy pracy udzielili 74 porad prawnych, w tym 43 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Wpłynęło to znaczącą na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  
w skontrolowanych zakładach. Świadczy również o dużej skuteczności inspektorów pracy. 

 
Negatywna ocena poziomu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

stosowaniu produktów biobójczych wskazuje na potrzebę kontynuacji kontroli w tym zakresie, co 
zostało uwzględnione w harmonogramie zadań OIP w Bydgoszczy na 2023 rok. 

 

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

 
Informacje ogólne  

 
Do oceny zagrożeń zawodowych i wypadkowych w zakładach rolnych, z uwzględnieniem 

legalności zatrudnienia i prawnej ochrony pracy, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, 
wytypowano 10 podmiotów, z których 7 prowadziło produkcję mieszaną - polową połączoną z chowem 
zwierząt, 3 podmioty prowadził wyłącznie produkcję roślinną. Podczas kontroli dokonano oceny 
poziomu bezpieczeństwa pracy, w tym warunków i zasad wykonywania określonych czynności 
zawodowych przez osoby zatrudnione w podmiotach związanych z produkcją rolną (roślinną  
i zwierzęcą). Zweryfikowano stan przestrzegania przepisów prawa pracy, przede wszystkim w zakresie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz oceniono rozliczenia 
czasu pracy. Czynnościami kontrolnymi objęto także kwestie legalności zatrudnienia obywateli polskich 
i cudzoziemców, w tym zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zawarcia na piśmie umów o pracę, 
legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz ich równego traktowania w stosunku do obywateli polskich. 
 
  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

 

79 | S t r o n a  

 

Stwierdzone nieprawidłowości 
 
Inspektorzy pracy uregulowali 76 decyzjami wydanymi na piśmie i 12 decyzjami ustnymi 

nieprawidłowości dotyczące oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
w gospodarstwach rolnych w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Dodatkowo 52 wnioskami  
w wystąpieniach regulowano pozostałe problemy w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym bhp. 
Wszystkie problemy ujęte w 12 decyzjach ustnych wykonano w trakcie trwania kontroli (100%). Z 74 
decyzji wydanych na piśmie wykonano 70 (2 decyzje uchylono w związku z wycofaniem z użytkowania 
przez pracodawców 2 maszyn) tj. prawie 95%. Pracodawcy zrealizowali 41 wniosków w wystąpieniach 
z 52 wydanych po kontrolach tj. prawie 79% oraz wykonali 7 poleceń ustnych w trakcie kontroli (100%).  

Wymiernym efektem było wstrzymanie prac w podmiocie 2 zestawów maszyn rolniczych tj. 
ciągników rolniczych zagregowanych z wozami paszowymi, wyposażonych w wałek przegubowo-
teleskopowy bez osłony i z uszkodzoną osłoną oraz w tym samym zakładzie skierowanie do innej 
pracy pracownika nieposiadającego uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi ładowarki (pracodawca  
w trakcie trwania kontroli wykonał decyzje inspektora pracy). 

Na szczególną uwagę zasługuje 19 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn i urządzeń 
do czasu ich wyposażenia w osłony i inne zabezpieczenia, które inspektor pracy wydał w celu 
usunięcia zagrożeń związanych z ich użytkowaniem (wszystkie decyzje wykonano w trakcie trwania 
kontroli, a 2 decyzje uchylono w związku z wycofaniem z użytkowania przez pracodawców 2 maszyn). 
U 1 pracodawcy wydając 9 decyzji, wstrzymano eksploatację m.in. ciągnika rolniczego zagregowanego 
z wozem paszowym, tokarki, kompresora, szlifierek dwutarczowych, wiertarki stołowej, wiertarki 
słupowej, pilarki tarczowej, przecinarki wahadłowej (pracodawca w trakcie trwania kontroli usunął 
nieprawidłowości dotyczące bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń, 2 maszyny usunął  
z użytkowania). 
 
Podsumowanie, przyczyny nieprawidłowości  
 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazały szereg poważnych odchyleń od stanu zgodnego  
z prawem pracy, które stwierdzono w zakładach rolnych podczas prac prowadzonych w produkcji 
zwierzęcej i w produkcji roślinnej. Ujawniono nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenia 
dla życia lub zdrowia ludzi oraz wpływające na prawidłową organizację i przebieg procesów pracy. 
Niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń wynikał z zaniedbań dotyczących niedostosowania 
maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań. Po uszkodzeniach maszyn, w trakcie ich normalnej 
eksploatacji, a także po czynnościach związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń, nie 
były usuwane usterki dotyczące zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych ich ruchomych 
części. Nieprawidłowości związane z zabezpieczeniem wałka przegubowo- teleskopowego miedzy 
ciągnikiem i maszyną wystąpiły u 5 pracodawców, co stanowi połowę skontrolowanych podmiotów. 
Brak reakcji na tę wadę wynikał z niewłaściwego zachowania zarówno ze strony traktorzysty jak  
i bezpośredniego przełożonego. Brak wyposażenia maszyn i urządzeń rolniczych i warsztatowych  
w zabezpieczenia chroniące pracowników przed urazami wystąpił w jeszcze większej skali, bo aż  
w 7 podmiotach i dotyczył 20 maszyn. W minimalnej skali, tylko w jednym przypadku ujawniono brak 
zabezpieczenia przestrzeni przed spadnięciem, co było rezultatem niedbalstwa. Bagatelizowanie 
tematu dotyczącego organizacji bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wynika z niskiego 
stanu świadomości o zagrożeniach. Świadczy to o niedostatecznym przygotowaniu pracobiorców  
i organizatorów prac z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z ignorowaniem skutków 
nieprzestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie i związanej z nimi odpowiedzialnością 
wykroczeniową i karną. Ranga obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest 
niewystarczająca, co może mieć związek z niewłaściwym przebiegiem szkoleń z zakresu bhp lub 
czasami ich brakiem. Pracodawcy najczęściej argumentują nieprawidłowości dominującym 
traktowaniem sfery ekonomicznej, brakiem czasu oraz niedoborem środków na poprawę stanu bhp. 
Kontrole wykazały, że wiele nieprawidłowości związanych z bezpośrednimi zagrożeniami dla zdrowia 
 i życia ludzi oraz inne uchybienia usunięto w trakcie kontroli. Najczęściej wady zostały usunięte we 
własnym zakresie, a ich realizacja nie wymagała dużych nakładów finansowych. Brak oceny ryzyka 
zawodowego dla prac wykonywanych na określonych stanowiskach lub błędy w jej przeprowadzaniu, 
w niektórych przypadkach, nie pozwoliły zidentyfikować zagrożeń i w efekcie ich wyeliminować lub 
ograniczyć poprzez odpowiednie zadziałanie. Dotyczy to miedzy innymi zastosowania odpowiednich 
rozwiązań eliminujących dostęp do stref niebezpiecznych użytkowanych maszyn i urządzeń, 
zabezpieczeń przestrzeni przed wypadnięciem i wpadnięciem oraz zapewnienia właściwego doboru 
środków ochrony indywidualnej i ich stosowania przez pracobiorców. Dosyć istotnym błędem było 
dopuszczenie przez 2 pracodawców pracowników nieposiadających uprawnień kwalifikacyjnych do 
obsługi ładowarek. W niewysokiej skali wystąpiły uchybienia związane z przygotowaniem do pracy 
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m.in. dopuszczaniem pracowników do wykonywania pracy bez szkoleń z zakresu bhp lub bez ważnych 
profilaktycznych badań lekarskich, co wynikało z zaniedbań. Wystąpiły w niewielkim zakresie 
nieprawidłowości dotyczące gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 
indywidualnej. Za wyjątkiem jednego podmiotu, w pozostałych zapewniono wykonywanie zadań służby 
bhp przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lecz nie zawsze obowiązki były realizowane 
prawidłowo przez służbę bhp. W kilku przypadkach nie były sporządzane i przedstawiane pracodawcy 
okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, co ma istotny wpływ na stan bezpieczeństwa 
w zakładach. 

Oprócz nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wystąpiły uchybienia 
dotyczące m.in. wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
czasu pracy w tym jego ewidencjonowania, naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Najistotniejszymi błędami było 
powierzanie pracownikom produkcji zwierzęcej, wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, bez 
zapewnienia im odpoczynku tygodniowego oraz powierzanie wykonywania pracy w godzinach 
nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. 
Niepoprawności dotyczyły również przerwy trwającej dłuższej niż 5 godzin podczas stosowania 
przerywanego czasu pracy w 1 podmiocie. Pracodawcy argumentowali taki stan niedostateczną 
wiedzą na temat norm czasu pracy, jak również brakiem chętnych osób do wykonywania pracy przy 
zwierzętach, w szczególności przy bydle mlecznym. Nieprawidłowości dotyczące nieterminowości 
wypłaty wynagrodzeń za pracę miały miejsce w jednym przypadku oraz brak naliczenia i wypłacenia 
dodatku do wynagrodzenia za godziny pracy w porze nocnej również wystąpił w jednym przypadku, co 
tłumaczono niewiedzą i chwilowymi kłopotami finansowymi. W trakcie przeprowadzonych kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczących legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, 
za wyjątkiem nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Nie stwierdzono również 
nierównego traktowania cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. 

 
Wnioski 
 

W skontrolowanych podmiotach stwierdzono rażące nieprawidłowości oraz poważne 
uchybienia, a skala tych naruszeń była dość znaczna. Kontrole wykazały zarówno konieczność 
wstrzymania wykonywanych prac ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia 
pracowników jak również 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 wielu maszyn i urządzeń. Stan wiedzy i świadomość 
pracodawców i ich doradców – służby bhp oraz kadry kierowniczej, na temat bezpieczeństwa i higieny 
pracy nie są zadowalające, co powoduje, że rezultaty poprawy bezpieczeństwa pracy są 
niewystarczające. Aby osiągnąć satysfakcjonujące efekty poprawy stanu bezpieczeństwa, istnieje 
ciągła potrzeba edukacji wszystkich osób uczestniczących w procesie pracy. Działalność szkoleniowa 
powinna również obejmować zakres wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy dotyczącej zawierania 
i rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy, legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Wymiernym rezultatem 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczność prowadzenia regularnej 
działalności kontrolno-nadzorczej, szczególnie w podmiotach, które w ogóle lub przez dłuższy okres 
nie były kompleksowo kontrolowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Istotnym elementem 
jest wykonywanie przez Urząd czynności promocyjno-prewencyjnych, dających możliwość 
bezpośredniego branżowego kontaktu pracodawcy z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, od 
których mogą uzyskać niezbędną wiedzę i wskazówki. 

 

18. Przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem pracowników na hałas  
i drgania mechaniczne 

 
Krótka charakterystyka skontrolowanych zakładów.  

 
W celu oceny narażenia pracowników na hałas w zakładach pracy, przeprowadzono kontrolę  

w 6 przedsiębiorstwach na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Dwie 
kontrole przeprowadzono w zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników jedną kontrolę  
w zakładzie zatrudniającym między 250 a 100 pracowników i trzy kontrole w zakładach poniżej 100 
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pracowników. Łącznie w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 2026 pracowników, w tym 280 
kobiet, jeden młodociany i 27 cudzoziemców.  

Do kontroli wytypowano zakłady, w których występuje duże nasilenie zagrożeń związanych  
z występowaniem hałasu i drgań mechanicznych. Kontrolowano zakłady, budowy maszyn i urządzeń, 
przetwórstwa mas drzewnych, produkcji mebli drewnianych i materiałów drewnopochodnych. Źródłem 
hałasu w kontrolowanych zakładach pracy są procesy technologiczne związane z obróbką 
mechaniczną metali i drewna: mielenie, cięcie, szlifowanie, spawanie oraz wykorzystane do tego celu 
maszyny i urządzeń technicznych jak: młyny mas drzewnych, przecinarki i szlifierki do metalu, pilarki  
i frezarki do drewna, spawarki i automaty spawalnicze. W żadnym z kontrolowanych zakładów nie 
przeprowadzono oceny zagrożenia na drgania mechaniczne, ponieważ pracodawcy nie obieli tego 
czynnika pomiarami. 

 
Ustalenia wynikające z przeprowadzonych kontroli 
 

Z uwagi na występujące przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu, kontrolowani 
pracodawcy każdorazowo podejmowali działania w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami 
hałasem. Podstawowym działaniem, jakie podejmowali pracodawcy, było opracowanie programu 
działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia 
pracowników na hałas. Tylko w jednym przypadku nie opracowano takiego programu. 

Najczęściej pracodawcy w opracowanych programach deklarowali; dbałość o stan 
technicznych maszyn, zastępowanie, tam gdzie jest to możliwe, urządzeń generujących hałas, 
urządzeniami lub procesami mniej uciążliwymi, skracanie czasu narażenia poprzez organizowanie 
pracy rotacyjnej, wyposażenie pracowników w odpowiednie ochrony indywidulane, regularne 
prowadzenie badań i pomiarów narażenia pracowników na hałas oraz informowanie pracowników  
o wynikach pomiarów a także szkodliwości działania hałasu na organizm człowieka.  

W ramach realizacji przyjętych programów część pracodawców podejmuje działania 
polegające na wyposażeniu pracowników w ochrony indywidualne, dobrane do indywidualnych cech 
anatomicznych pracowników. Nieliczni pracodawcy podejmują działania techniczne polegające na 
wytłumieniu hałasu u źródła poprzez tłumiki i maty wygłuszające. Zdarza się także izolowanie 
stanowisk, na których generowany jest hałas lub ustawianie wewnątrz hal izolowanych pomieszczeń 
dla pracowników wykonujących pracę na ich terenie. Przykłady zastosowanych rozwiązań 
przedstawiono na poniższych fotografiach.  

 

 
 
 Podczas kontroli pracodawcy informowali o podejmowanych działaniach organizacyjnych 
polegających na rotacji pracowników z stanowisk o dużym nasileniu do prac na stanowiskach  
o mniejszym natężeniu hałasu.  

W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy analizowali przyczyny przekroczeń wartości 
progów działania NDN hałasu. Do najczęstszych można zaliczyć procesy technologiczne związane  
z mechaniczną obróbką metalu, łączenia metalu, obróbką i przetwarzaniem drewna. Charakterystyka 
materiałowa drewna i metalu powodują, że kontakt narzędzi z tymi materiałami podczas ich obróbki, 
generuje bardzo duże naprężenia i zarazem powstawanie ciśnienia akustycznego wywołanego 
drganiami mechanicznymi w ośrodku sprężystym jakim jest powietrze. Podobnie nadawanie kształtu 
poprzez prasowanie blach metalowych, łączenie i cięcie elementów stalowych z wykorzystaniem 
sprężonych gazów (spawanie, cięcie gazowe), praca wentylatorów chłodzących proces produkcyjnych 
lub odprowadzających spaliny, generuje dźwięki charakteryzujące się znacznym ciśnieniem 
akustycznym.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazują, że w dużych zakładach kładzie się większy nacisk 
na walkę z zagrożeniem jakim jest hałas i drgania mechaniczne. W tych przedsiębiorstwach są na ogół 
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dobrze zorganizowane służby bhp, których działaniom w dużej mierze można przypisać szereg 
inicjatyw podejmowanych w celu ograniczenia narażenia pracowników na zagrożenia wywołane 
hałasem i drganiami. W dużych zakładach z uwagi na skale problemu, ale także i koszty związane  
z wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne, pracodawcy przykładają więcej starań  
o zmniejszenie narażenia pracowników. Dlatego też w tych zakładach nie stwierdzono poważnych 
naruszeń bhp w zakresie narażenia na hałas. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach pracodawcy zapewnili pracownikom zatrudnionym  
w warunkach przekroczenia progów działania dostęp do indywidulanych ochron słuchu, w przypadku 
przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu dobierano ochronniki słuchu w oparciu o dane 
dostarczone przez jednostki prowadzące pomiary czynników szkodliwych.  

Zabezpieczenie przed zagrożeniem hałasem rozpoczyna się jeszcze przed wejściem 
pracownika w strefę zagrożenia i polega na stosowaniu znaków informacyjnych przy wejściach do 
pomieszczeń pracy, w których występuje zagrożenie hałasem.  

 

  

 

Żadna z kontrolowanych firm nie odnotowała stwierdzenie istnienia choroby zawodowej 
wywołanej narażeniem na hałas oraz drgania mechaniczne. Z przeprowadzonych kontroli nasuwa się 
jeden zasadniczy wniosek, iż hałas jest nadal problemem występującym w procesach przetwórczych 
z zastosowaniem maszyn i urządzeń do obróbki drewna oraz metali, z którym należy walczyć. 

 
Osiągnięte efekty 
 

Przeprowadzone kontrole przyniosły wymierne efekty w postaci poprawy warunków pracy dla 
grupy 227 pracowników. Poprawa nastąpiła w efekcie wydanych środków prawnych w postaci 7 decyzji 
na piśmie, 2 decyzji ustnych i 3 wniosków wystąpienia dotyczących; opracowania i uzupełnienia 
programów działań organizacyjno-technicznych, przeprowadzenia pomiarów, oznakowania stanowiska 
pracy, zapewnienia ochronników słuchu.  

 

19. Gospodarka komunalna – przestrzeganie przepisów 
bhp  

 
Informacje ogólne 

 
Celem kontroli jest ocena warunków pracy pracowników zatrudnionych w zakładach 

zajmujących się oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz ocena stanu przestrzegania przepisów bhp 
– problematyki wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, zagrożeń biologicznych, chemicznych 
oraz zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego.  

W 2022 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili  
5 kontroli w 5 podmiotach, podczas których badał warunki pracy pracowników zatrudnionych  
w zakładach zajmujących się oczyszczaniem ścieków komunalnych. Wszystkie skontrolowane 
oczyszczalnie ścieków oczyszczają ścieki komunalne  

W ww. zakładach pracowało ogółem 558 osób w tym: na podstawie umów o pracę - 543, oraz 
na podstawie umów cywilno-prawnych - 15. Wszystkie skontrolowane podmioty należą do sektora 
publicznego - własność samorządowa. W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że 76 
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pracowników było bezpośrednio narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych 
występujących w środowisku pracy kontrolowanych podmiotów. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowników do 

pracy, tj. szkoleń w dziedzinie bhp. W trzech przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili, że  
7 pracowników, nie zostało poddanych wstępnemu szkoleniu w dziedzinie bhp. W 2 skontrolowanych 
podmiotach: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim 
oraz Zakładzie Usług Komunalnych w Śliwicach; stwierdzono uchybienia w zakresie dostępności 
szczepień ochronnych dla 7 pracowników narażonych na szkodliwe czynniki biologiczne. 

Kontrola w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych  
z narażeniem przy pracach związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych - wykazała 
nieprawidłowości w trzech zakładach dotyczyły głównie: braku zidentyfikowania wszystkich zagrożeń 
występujących na stanowiskach pracy; braku dokonania oceny ryzyka zawodowego w zakresie 
aktualnie stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz substancji pochodzących  
z występujących procesów technologicznych, braku dokonania oceny ryzyka stwarzanego przez 
czynniki biologiczne na wszystkich stanowiskach pracy. 

Kontrola spełnienia przez pracodawców obowiązku rozpoznania źródeł emisji czynników 
szkodliwych oraz obowiązku dokonania pomiarów i badań ww. czynników pomiarów wykazała 
nieprawidłowości w 3 skontrolowanych podmiotach: Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, Zakładzie Usług Komunalnych w Śliwicach oraz Miejskim 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy.  

Kontrola przeprowadzona w Zakładzie Usług Komunalnych w Śliwicach wykazała istotne 
nieprawidłowości dotyczące zaplecza higieniczno-sanitarnego tj. brak wymaganych ww. pomieszczeń 
oraz nieprawidłowy stan techniczny istniejących już pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Ponadto 
stwierdzono nieprawidłowości w 3 podmiotach w zakresie wyposażenia pracowników narażonych na 
czynniki biologiczne w wymagane środki ochrony indywidulane oraz zapewniania ich odpowiedniej 
konserwacji i prania. 

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego 
infrastruktury oczyszczalni ścieków w 2 podmiotach: Zakładzie Usług Komunalnych w Śliwicach oraz 
Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Brodnicy. Oględziny zewnętrzne 
użytkowanych przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Śliwicach maszyn, urządzeń i linii 
technologicznych w oczyszczalni ścieków wykazały nieprawidłowości w zakresie urządzeń ochronnych 
przy dwóch maszynach. 

Jednocześnie inspektorzy pracy we wszystkich skontrowanych 5 podmiotach stwierdzili 
uchybienia w zakresie sporządzania i zapoznania pracowników z wymaganymi instrukcjami bhp. 

W trakcie kontroli inspektor pracy poddał analizie dokumentacje z 6 wypadków pracy 
zaistniałych podczas czynności związanych z tematem prowadzonych kontroli. Analiza wypadków, 
jakim ulegli ww. pracownicy wskazuje na to, że najwięcej wypadków (cztery) zaistniało przy 
wykonywaniu ręcznych prac eksploatacyjnych na urządzeniach technologicznych wypadki. W wyniku 
ww. wypadków dochodziło do urazów kończyn górnych i dolnych .Wśród bezpośrednich przyczyn, 
które doprowadziły do zaistniałych wypadków wskazać należy przede wszystkim niewłaściwe sposoby 
wykonywania pracy przez samych poszkodowanych.  

 
Przyczyny naruszeń prawa 
 
Głównymi przyczynami stwierdzonych naruszeń było:  

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

• niedostateczna wiedza prezentowana przez pracowników, osoby kierujących pracownikami  
i pracodawców oraz służbę bhp,  

• traktowanie oceny ryzyka zawodowego oraz szkoleń w dziedzinie bhp, tylko jako obowiązku 
formalnego,  

 
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 
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powyższy problem wskazywali także sami pracodawcy – przy stwierdzeniu przez kontrolujących braku 
badań i pomiarów szkodliwych czynników biologicznych. 

 
Wydane środki prawne oraz efekty uzyskane w wyniku kontroli  
 

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.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano łącznie 77 decyzji nakazowych dotyczących 
stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie tematyki kontroli, w tym 62 decyzje na piśmie. Do 
pracodawców skierowano 18 wniosków w wystąpieniach w kwestiach objętych tematem 247. W czasie 
kontroli, w wyniku interwencji inspektorów, wykonano 15 decyzji ustnych.  

 

20. Ochrona pracowników przed zagrożeniami 
spowodowanymi przez czynniki chemiczne, ich 
mieszaniny, czynniki lub procesy o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością miejscową Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy przeprowadzono 13 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. 

W skontrolowanych zakładach pracowały łącznie 682 osoby, w tym 653 zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy. Skontrolowano 4 pracodawców zatrudniających do 9 pracowników,  
6 o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 3 o zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników.  

W kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi pracowało łącznie 69 osób, w tym  
3 kobiety. Wszyscy zatrudnieni byli na podstawie stosunku pracy.  

 
Kontrolą objęto zakłady należące do różnych sekcji PKD, w tym 90% z nich do przetwórstwa 
przemysłowego. W grupie kontrolowanych znalazło się:  

• 6 pracodawców, którzy przekazali do OIP-u „Informację o substancjach chemicznych, ich 
mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym”,  

• 7 pracodawców, którzy nie przekazali wyżej wymienionej informacji.  
 
Kontrolami objęto:  

• 2 substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 2 zakładach,  

• 4 mieszaniny chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w 2 zakładach,  
w tym mieszaninę chemiczną zawierającą w swoim składzie formaldehyd, który od 2016 r. ma 
zmienioną klasyfikację zharmonizowaną jako substancja rakotwórcza kategorii 1B z opisem 
wskazującym na rodzaj zagrożenia dla zdrowia H350 – Może powodować raka, 

• procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym: prace związane  
z narażeniem na pył drewna w 7 zakładach pracy, prace związane z narażeniem na 
krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy w 2 zakładach. 
 
W zakładach nie odnotowano przypadków występowania więcej niż jednej z grup zagrożeń 

czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości 
 

Wyniki kontroli wskazują, że co drugi pracodawca nie przekazał do OIP-u „Informacji 
o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. Ponadto nie wszystkie podmioty, przekazując wyżej 
wymienioną informację do właściwego okręgowego inspektora pracy, przekazywały ją także do 
właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W jednym przypadku pracodawca 
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przekazał do OIP-u „Informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub 
procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” po ustawowym terminie. 

7 skontrolowanych podmiotów nie prowadziło rejestru prac, których wykonywanie powoduje 
konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami 
lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a 1 podmiot w rejestrze 
prac nie uwzględnił wszystkich prac występujących w kontakcie z substancjami, mieszaninami, 
czynnikami, procesami rakotwórczymi. 

Na porównywalnym poziomie kształtują się nieprawidłowości dotyczących prowadzenia 
w zakładzie rejestru pracowników narażonych na działanie takich substancji, mieszanin, czynników lub 
procesów. 

4 pracodawców (30%) nie uwzględniło w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń ze strony 
substancji chemicznych, ich mieszanin, procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, a co za tym idzie, nie wprowadziło w tym obszarze odpowiednich środków 
profilaktycznych. O połowę mniej kształtuje się odsetek pracodawców (15%), którzy nie uwzględnili 
w programie szkoleń bhp zagadnień związanych z zagrożeniami procesami rakotwórczymi lub 
mutagennymi. 

Nieprawidłowości odnotowano również w zakresie pomiarów środowiska pracy.  
6 pracodawców nie przeprowadziło w terminie kolejnych pomiarów stężenia pyłów drewna na 
stanowiskach przy obsłudze maszyn stolarskich - od ostatnich pomiarów upłynęło ponad 12 miesięcy. 
U 1 pracodawcy pomiary rakotwórczego czynnika chemicznego zostały wykonane później niż 
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 

Tylko 1 pracodawca nie poinformował pracowników o wynikach ostatnio przeprowadzonych 
pomiarów czynników szkodliwych o działaniu rakotwórczym i mutagennym. 

Wymienione nieprawidłowości powtarzają się podczas kontroli zakładów, w których występują 
zagrożenia związane z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W dalszym ciągu pracodawcy nie 
przestrzegają należycie przepisów dot. substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 
 

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

Według inspektorów pracy, podstawowe przyczyny stwierdzonych w zakładach naruszeń 
prawa to brak dostatecznej wiedzy dotyczącej pracy związanej z substancjami chemicznymi, ich 
mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, brak lub niedostateczny nadzór i kontrola pracodawcy nad przestrzeganiem 
przepisów, tolerowanie stanu niezgodnego z przepisami w zakresie przepisów dotyczących substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym czynników rakotwórczych lub mutagennych, brak ścisłej współpracy między pracodawcą, 
a służbą bhp w małych zakładach pracy, czego efektem była niedostateczna znajomość przepisów. 
 
Podsumowanie i wnioski  
 

Analiza wyników przeprowadzonych kontroli wskazuje na to, że poziom przestrzegania 
przepisów bhp w kontrolowanych zakładach nie był zadawalający. 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 obowiązku nie dopełniły. 

 
Zastosowane w wyniku kontroli środki prawne przyczyniły się do poprawy warunków pracy  

w skontrolowanych zakładach. Wykonanych zostało 27 decyzji na 43 wydanych, co stanowi 63% 
wszystkich wydanych decyzji oraz przyjęto do realizacji 10 wniosków na 12 wydanych. 

 
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. Nieprawidłowości 
wystąpiły zarówno w zakładach, które przekazały do OIP informacje o substancjach chemicznych, ich 
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mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 
jak i w zakładach, które tego nie dokonały. 

Konieczne jest kontrolowanie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 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. 

Wskazane jest rozszerzenie działań prewencyjnych dla pracodawców, pracowników, osób 
wykonujących zadania służby bhp w przedsiębiorstwach, w których występują zagrożenia związane  
z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 
 

21. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach  
i organizmach genetycznie zmodyfikowanych 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 2 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 2 podmiotach, z których jeden należał do sektora prywatnego – zakłady opieki zdrowotnej  
i drugi do sektora publicznego – uczelnia wyższa. 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 2 przedziały zatrudnienia, tj. do 9 pracowników oraz od 10 
do 49 pracowników. Deklarowano, że w tworzonych zakładach inżynierii genetycznej pracować będzie 
łącznie około 9 osób, w tym 3 pracowników, natomiast w istniejącym zakładzie inżynierii genetycznej 
przy zamkniętym użyciu GMM pracowały 3 osoby, w tym 1 pracownica. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
Podczas kontroli jednego z podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie zakładu 

inżynierii genetycznej wydano 2 decyzje ustne, wykonane w toku kontroli, które dotyczyły pomiarów 
skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych eksploatowanych w pomieszczeniach zakładu oraz uzyskania kart 
charakterystyki stosowanych w zakładzie substancji i mieszanin chemicznych stwarzających 
zagrożenie (7 produktów do dezynfekcji). 

 
Kontrola zakładu, w którym prowadzono już operacje zamkniętego użycia GMM kat. II wykazała 

nieliczne nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby dokonujące operacji 
zamkniętego użycia GMM zostały właściwie przygotowane do pracy (posiadały aktualne orzeczenia 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, zostały poddane wymaganym szkoleniom  
z zakresu bhp, zapewniono im odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Programy 
szkoleń oraz dokumentacja z oceny ryzyka zawodowego uwzględniały zagrożenia związane z GMM. 
Stwierdzone uchybienia dotyczyły kwestii proceduralnych, tj. w aktach osobowych pracownicy nie było 
przechowywane skierowanie na badania profilaktyczne, a tabela przydziału odzieży i obuwia 
roboczego nie uwzględniała wydawanych pracownikom środków ochrony indywidualnej. 
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Przyczyny nieprawidłowości 
 
Przeprowadzone kontrole wykazały jedynie nieliczne nieprawidłowości z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynikały one, bądź to z nieznajomości przepisów (przypadek braku 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), bądź z przyjęcia niewłaściwych rozwiązań 
organizacyjnych, czy przeoczenia (jak nieprzechowywanie w aktach osobowych pracownicy skierowań 
na badania profilaktyczne). 
 
Podsumowanie i wnioski  

 
Kontrole przeprowadzone na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska skutkowały 

wydaniem przez Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 2 postanowień zawierających 
pozytywne opinie w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, 
pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. Postanowienia dotyczyły 2 zakładów inżynierii 
genetycznej, w których ma być prowadzone zamknięte użycie GMM kategorii I. Kontrole wykazały, że 
pracodawcy dobrze przygotowali nowo tworzone zakłady inżynierii genetycznej pod kątem wymagań 
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorąc jednak pod uwagę wymagania 
ustawowe, kontrole w tym zakresie będą w dalszym ciągu prowadzone. Zasadne są również okresowe 
kontrole pracodawców, którzy utworzyli zakłady inżynierii genetycznej i wykonują już działania 
zamkniętego użycia GMM lub GMO, zwłaszcza kat. 2 i wyższych. 

 
W toku realizacji zadania dużo problemów nastręczało inspektorom pracy wadliwe działanie 

rejestrów zakładów inżynierii genetycznej oraz zamkniętego użycia GMO i GMM, jakie udostępnione 
są w formie elektronicznej na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Biorąc pod uwagę 
konieczność prawidłowego doboru zakładów do kontroli oraz należyte przygotowanie się przez 
inspektorów pracy do czynności kontrolnych, niezwykle ważny jest stały dostęp do decyzji i zgłoszeń 
oraz pełnej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia GMO i GMM. Rozwiązanie tego problemu 
leży po stronie ministra właściwego do spraw środowiska, ustawowo zobowiązanego do prowadzenia  
i upubliczniania rejestrów wraz z pełnymi danymi w zakresie wniosków, zgłoszeń i wydanych decyzji. 

 

22. Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach  
i instalacjach elektroenergetycznych 

 
Zasady eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych przyłączonych bezpośrednio do sieci 
dystrybucji energii elektrycznej 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono  

jedną kontrolę w zakładzie zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych, 
której celem było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wymagań bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych określonych w rozporządzeniu Ministra 
Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych oraz ocena skuteczności podejmowanych przez kontrolowany podmiot działań 
zapobiegających lub ograniczających zagrożenia wypadkowe. W kontrolowanym zakładzie zatrudniano 
na podstawie stosunku pracy 20 osób. Zakład nie posiadał własnych służb energetycznych i na mocy 
zawieranych umów powierzał (doraźnie) usługi związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych firmom zewnętrznym. 

Kontrolą objęto dwa obszary tematyczne, tj. zagadnienia dotyczące bezpiecznej organizacji 
pracy oraz zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 

  
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W kontrolowanym zakładzie stwierdzano następujące nieprawidłowości: 

• nie określono formalnie kto jest odpowiedzialny za prowadzenie eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych. Prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych 
średniego napięcia był zlecane wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, ale zlecenia 
dotyczyły konkretnych prac, bez formalnego powierzenia eksploatacji tych urządzeń.  
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Zarówno pracodawca jak i żaden z pracowników nie posiadali dodatkowych uprawnień 
kwalifikacyjnych energetycznych. 

• stwierdzono uchybienia w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych oraz w instrukcjach eksploatacji dla urządzeń elektroenergetycznych, 
zarówno średniego jak i niskiego napięcia.  

• nie prowadzono aktualnego imiennego wykazu osób upoważnionych do: 
o wystawiania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy  
o urządzeniach elektroenergetycznych,  
o koordynacji prac wykonywanych na polecenia pisemne, 
o dopuszczania do prac wykonywanych na polecenia pisemne. 

• nie opracowano też aktualnego wykazu prac, które muszą być bezwzględnie wykonywane na 
podstawie poleceń pisemnych oraz nie opracowano aktualnego wykazu prac pomocniczych. 

• stan techniczny kontrolowanych urządzeń elektroenergetycznych wizualnie nie budził 
zastrzeżeń. Stwierdzano tylko drobne uchybienia w zakresie utrudnionego dostępu do 
urządzeń. Nakazy ustne dot. usunięcia tych uchybień wykonano w trakcie kontroli. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

 
Jako przyczyny naruszeń prawa można wymienić: 

• brak osób zajmujących się dozorem urządzeń elektroenergetycznych, tj. nie zorganizowanie 
własnej służby energetycznej i nie zawarcie stałej umowy na eksploatację urządzeń 
elektroenergetycznych z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną, 

• nieskuteczny nadzór pracodawcy nad realizacją przepisów bhp, 

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

• niski poziom szkolenia w zakresie bhp, 

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

Uzyskane efekty kontroli 
 
Po przeprowadzonej kontroli wydano wystąpienie zawierające 5 wniosków dotyczących 

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Wydano również 3 decyzje ustne dot. eksploatacji tych 
urządzeń, które zostały zrealizowane w trakcie kontroli.  

Nie przeprowadzono jeszcze kontroli sprawdzającej, ale od pracodawcy wpłynęła już do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy pisemna informacja o wykonaniu wydanych zaleceń.  

 
Efekty związane z przeprowadzoną kontrolą to: 

• formalne określenie kto jest odpowiedzialny za prowadzenie eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych, 

• zlecenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, 
w zw. z brakiem własnych służb energetycznych, 

• uzupełnienie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy wykonywanej przy urządzeniach 
elektroenergetycznych, 

• uzupełnienie instrukcji eksploatacji dla eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych,  

• prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ww. instrukcjach. 
 

Podsumowanie i wnioski  
 
Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 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, 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.  

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp przez pracodawców 
eksploatujących urządzenia elektroenergetyczne średniego napięcia, konieczne jest kontynuowanie 
przeprowadzania kontroli w tym zakresie przez inspektorów pracy. 
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Należy uświadamiać pracodawcom, że odpowiednia eksploatacja urządzeń 
elektroenergetycznych - doboru wykwalifikowanych i uprawnionych służb energetycznych, 
odpowiednie wyposażenie techniczne oraz przestrzeganie zasad organizacji bezpiecznej pracy, 
prowadzi do ograniczenia ryzyka wypadków.  

 
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 2022 r., 

• prowadzenia działań prewencyjnych, głównie porad dla pracodawców, służb energetycznych  
i pracowników służb bhp, 

• współpraca z operatorami systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia odpowiedniego 
nadzoru na eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych średniego napięcia.  
 

Zasady eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej w źródłach 
wytwórczych – elektrownie i elektrociepłownie 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 1 kontrolę  

w zakładzie zajmującej się produkcją biogazu rolniczego i energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu 
rolniczego, tj. w źródłach wytwórczych opartych na blokach zasilanych biogazem rolniczym.  
W kontrolowanym zakładzie zatrudniano na podstawie stosunku pracy 9 osób. Celem kontroli było 
sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych budowy przeciwwybuchowej w źródłach wytwórczych 
określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 
do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej oraz ocena skuteczności podejmowanych przez 
kontrolowany podmiot działań zapobiegających lub ograniczających zagrożenia wypadkowe.  

Kontrola obejmowała obszary tematyczne związane z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej, dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych, szkoleń pracowników 
wykonujących prace w strefach zagrożonych wybuchem oraz eksploatacji urządzeń elektrycznych 
pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W kontrolowanym zakładzie: 

• stwierdzono uchybienia w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych oraz w instrukcjach eksploatacji dla urządzeń elektroenergetycznych, 
zarówno średniego jak i niskiego napięcia, 

• opracowano ocenę ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe i opisano środki 
profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, jednak w trakcie kontroli stwierdzono, że opracowaną 
ocenę ryzyka należy zaktualizować w związku z niezbędnymi zmianami jakich wymagają 
instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• opracowano dokument zabezpieczenia przed wybuchem, który spełnia wymagania formalne 
określone w treści § 7 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8.07.2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, jednak dokument ten 
wymaga aktualizacji zgodnie z § 7 ust. 2 ww. przepisu, po zmianach w instrukcjach 
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
 

Przyczyny naruszeń prawa 
 

Przyczyny naruszeń prawa to: 

• nieskuteczny nadzór pracodawcy nad realizacją przepisów bhp, 

• niewystarczająca wiedza pracodawcy z zakresu bhp związaną z eksploatacją urządzeń 
elektrycznych pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, 

• skupianie się pracodawcy wyłącznie na bieżącym funkcjonowaniu zakładu i pomijanie działań 
w zakresie bhp.  
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Uzyskane efekty kontroli 

 
Po przeprowadzonej kontroli wydano 5 decyzji ustnych dot. eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych, które zostały zrealizowane w trakcie kontroli. Wydano również wystąpienie 
zawierające 5 wniosków dotyczących eksploatacji tych urządzeń. Przeprowadzono rekontrolę, która 
potwierdziła realizację tych zaleceń. 

 
Efekty związanych z przeprowadzoną kontrolą to: 

• uzupełnienie oceny ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe, 

• uzupełnienie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 

• wykonanie aktualnych pomiarów ochron przeciwporażeniowych dla urządzeń 
elektroenergetycznych zarówno 15 kV jak i do 1kV, 

• uzupełnienie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy wykonywanej przy urządzeniach 
elektroenergetycznych (rekontrola wykazała, że poprawiony dokument nie spełnia jeszcze 
wszystkich wymogów - wydano zatem szczegółowy wniosek dot. zawartości tego dokumentu), 

• uzupełnienie instrukcji eksploatacji dla eksploatowanych urządzeń elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia,  

• prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ww. instrukcjach. 
 

Podsumowanie i wnioski  
 
Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawcę 

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 i rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych 
do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej można stwierdzić, że nie jest on w pełni 
zadawalający. Pracodawca w sposób niewystarczający sprawował nadzór nad prowadzoną 
eksploatacją urządzeń i instalacji.  

W celu zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp przez pracodawców 
eksploatujących urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożonych wybuchem, konieczne jest 
kontynuowanie przeprowadzania kontroli w tym zakresie przez inspektorów pracy. Należy 
uświadamiać pracodawcom, że odpowiednia eksploatacja urządzeń elektrycznych w tego typu 
obiektach, dobór wykwalifikowanych i uprawnionych służb energetycznych, odpowiednie wyposażenie 
techniczne oraz przestrzeganie zasad organizacji bezpiecznej pracy, prowadzi do ograniczenia ryzyka 
wypadków.  

 
Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy wymaga zatem: 

• kontynuowania kontroli w zakładach, w których przy produkcji energii elektrycznej lub cieplnej 
stosowane są paliwa oraz substancje, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe 
z powietrzem, w celu oceny skuteczności podejmowanych przez kontrolowane podmioty 
działań zapobiegających lub ograniczających zagrożenia wypadkowe, 

• współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego w celu zapewnienia odpowiedniego 
nadzoru na eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w tych zakładach,  

• prowadzenia działań prewencyjnych, głównie porad dla pracodawców, służb energetycznych 
i pracowników służb bhp. 
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23. Górnictwo przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym przepisów bhp-kopalnie odkrywkowe. 

 
Charakterystyka kontrolowanych zakładów 

 
W celu oceny przestrzegania przepisów prawa pracy w tym przepisów bhp w kopalniach 

odkrywkowych, poddano kontroli 8 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie 
działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Kontrolowane zakłady prowadzą działalność 
polegającą na wydobyciu kruszyw naturalnych w postaci piasku i żwiru o różnej gradacji. Z pośród 
kontrolowanych zakładów tylko jeden wydobywał kruszywa metodą odkrywkową pozostałe zakłady 
wydobywały kruszywa z pod powierzchni lustra wody metodą hydrodynamiczną.  

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 41 pracowników związanych  
z procesem wydobycia i przeróbki kopalin. Wśród zatrudnionych był jeden cudzoziemiec obywatel 
Ukrainy. Nie stwierdzono zatrudniania w procesie wydobycia kruszyw kobiet i młodocianych.  
 
Diagnoza 

 
Prowadzone kontrole wykazały, iż w zakładach wydobywczych poziom przestrzegania prawa 

pracy w tym przepisów bhp nie odbiega od typowych zakładów produkcyjnych, różnica wynika  
z sezonowości pracy, niekiedy od warunków atmosferycznych, które mogą utrudniać prace urządzeń 
na zbiornikach wodnych w niektórych dniach.  

Przedmiotem kontroli było przygotowanie pracowników do pracy pod względem formalnym  
i merytorycznym. Kontrola wykazała, że tylko w jednym przypadku pracownik nie posiadał aktualnego 
okresowego szkolenia bhp oraz okresowych badań profilaktycznych. Jak ustalono na podstawie oceny 
dokumentacji osobowej kontrolowanych pracowników wszyscy zatrudnieni przy obsłudze sprzętu 
wydobywczego, jak; koparki, ładowarki, spycharki, refulery dysponowali dodatkowymi kwalifikacjami do 
obsługi tego typu sprzętu wydanym przez uprawnioną jednostkę szkoleniową „Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego”.  

Kontrolą objęto zagadnienia związane z wyposażenie pracowników w odzież roboczą i środki 
ochrony indywidulanej. Z uwagi na charakter pracy w zakładach górniczych skontrolowano poziom 
narażenia na zapylenie, drgania mechaniczne oraz hałas występujący podczas obsługi maszyn 
wydobywczych transportowych oraz krusząco sortujących. Sprawdzono stan techniczny i wyposażenie 
maszyn w wymagane zabezpieczenia. Kontrolowano urządzenia i instalacje elektrycznej z uwagi na 
trudne warunki eksploatacji w otoczeniu wodnym. 

Kontrolą objęto dokumentacje w postaci oceny ryzyka zawodowego, oraz dokumenty 
opracowane przez uprawnionych kierowników ruchu zakładów górniczych w ramach współpracy  
z Wyższym Urzędem Górniczym.  

 
Przykłady naruszeń przepisów oraz analiza ich źródeł i przyczyn 
 

Do najbardziej rażących naruszeń przepisów bhp stwierdzonych podczas kontroli należy 
zaliczyć szereg przypadków braku zabezpieczeń przy maszynach transportowych (przenośniki 
taśmowe), aż w czterech na osiem kontrolowanych zakładów wstrzymywano eksploatacje tych 
urządzeń do czasu zapewniania osłon na bębnach napędowych taśm. Skutkowało to poprawom 
bezpieczeństwa dla 14-tu pracowników. Inne naruszenia przepisów bhp to brak sygnalizacji 
dźwiękowej spycharki, brak bariery ochronnej przy kładce prowadzącej do refulera, brak kamizelek 
chroniących przed utonięciem, brak łodzi wiosłowej zaleconej przez kierownika ruchu zakładu 
górniczego.  

Kontrola w zakresie badań profilaktycznych i szkoleń bhp, oceny ryzyka zawodowego, czy 
pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy także wykazała pojedyncze przypadki braków  
w tych obszarach.  

Regulacje zastosowane przez inspektora pracy poprawiły warunki pracy 16-tu pracownikom. 
Inspektor pracy wyciągnął konsekwencje wobec czterech pracodawców wymierzając karę grzywny  
z tytułu popełnionych wykroczeń przeciwko prawom pracowników do bezpiecznej i higienicznej pracy.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, że podstawowym źródłem powstałych nieprawidłowości 
jest brak dostatecznej wiedzy pracodawców na temat obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy a także lekceważenie zagrożenia. O tym może świadczyć fakt, iż w chwili, gdy inspektor 
wydawał decyzje wstrzymania prac np. przy użyciu przenośników taśmowych pracodawcy na ogół 
tłumaczyli się tym, że maszyny są oryginalne i że nie dokonywali żadnych zmian w maszynie 
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zakładając, że wyprodukowane przed 20 laty maszyny nie muszą być dostosowywane i zabezpieczane 
inaczej niż przewidział ich producent. Przykładem lekceważenia przepisów bezpieczeństwa pracy był 
także stwierdzony podczas kontroli brak łodzi wiosłowej i kamizelki bezpieczeństwa dla obsługującego 
refuler. Pracodawcy uznali, że wystarczającym sprzętem ratunkowym jest koło ratunkowe łódź  
i kamizelka w takim przypadku są zbędne.  

 
Wnioski i propozycje  

 
Przeprowadzone kontrole na terenie zakładów górniczych potwierdzają, że warunki pracy są 

na tyle trudne, iż stwarzają szereg zagrożeń o specyficznym charakterze wynikającym z faktu pracy na 
otwartej przestrzenie, zależne od warunków atmosferycznych, często napowierzchni zbiorników 
wodnych. Park maszynowy wykorzystywany do pracy nie należy do bardzo złożonego, ale 
wymagającego szczególnej ostrożności podczas jego eksploatacji z uwagi na zmienne warunki 
atmosferyczne, narażenie na pył wodę niskie i wysokie temperatury. Ponieważ ten rodzaj prac musi 
być prowadzony zgodnie z przepisami wynikającymi z prawa geologicznego, nadzór nad ich 
przebiegiem sprawuje Wyższy Urząd Górniczy. Kontrole prowadzone przez inspektorów WUG są 
dodatkową oceną stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. 

 

24. Organizacja bezpiecznej pracy podczas obsługi 
serwisowej e-pojazdów samochodowych (samochodów 
elektrycznych i hybrydowych) 

 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili  
2 kontrole w 2 podmiotach podczas, których ujęto również zagadnienia dotyczące organizacji 
bezpiecznej pracy podczas obsługi serwisowej e-pojazdów samochodowych. 

Liczba pracujących w kontrolowanych podmiotach wynosiła 99 z czego zatrudnionych było 96 
osób w tym kobiet 14 i młodocianych 0. Wydano ogółem: 30 decyzji w tym 18 decyzji w formie 
pisemnej oraz 12 w formie ustnej dotyczących ogółem 20 osób. Ponadto wydano 2 wystąpienia 
zawierające w sumie 10 wniosków. Udzielono łącznie 58 porad prawnych w tym 36 w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy oraz w 5 zakresie legalności zatrudnienia. 

Kontrole objęte tym tematem dotyczyły prowadzone były u średnich wielkości pracodawców 
(zatrudnienie 50-249), przy czym kontrolą objęte były oddziały tych podmiotów w Bydgoszczy.  

W oddziałach tych powierzano wykonywanie pracy odpowiednio 19 oraz 80 osobom. Profil 
działalności kontrolowanych podmiotów obejmował handel pojazdami i ich serwisowaniem.  

Dobór zakładów do kontroli wynikał z analizy lokalnego rynku – wybrano podmioty, które 
w swojej ofercie sprzedaży posiadają e-pojazdy (zarówno typu bateryjnego jak i hybrydowego).  
Zakresem kontroli objęto część serwisową kontrolowanych oddziałów dotyczącą bezpieczeństwa  
i higieny pracy z uwzględnieniem bezpiecznej pracy podczas obsługi serwisowej e-pojazdów. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
 

Czynności kontrolne przeprowadzone w 2022 r. w dwóch oddziałach podmiotów wykazały, że 
poddani kontroli pracownicy (20 pracowników) posiadali aktualne orzeczenia lekarskie o braku 
przeciwskazań do wykonywania pracy na danych stanowiskach pracy. Jednocześnie w jednym  
z podmiotów nie zamieszczano w aktach osobowych skierowań na te badania.  

W zakresie uprawnień kwalifikacyjnych w obu podmiotach odmiennie ustalono obowiązek ich 
posiadania przez poszczególnych pracowników. W jednym podmiocie wszyscy pracownicy wykonujący 
czynności serwisowe przy samochodach (w tym zarówno mechanicy samochodowi, diagnosta jak  
i zastępca kierownika serwisu – mistrz serwisu) zobowiązani są posiadać aktualne świadectwa 
kwalifikacyjne grupy G-1. Zakres tych uprawnień obejmował w każdym przypadku grupę 1 pkt 2) 
urządzenia i instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 4) zespoły 
prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, pkt 10 aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia  
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych 
w pkt 2, 4. Pracownicy na stanowiskach mechanika samochodowego posiadali uprawnienia w zakresie 
Eksploatacji a na stanowisku diagnosty oraz zastępcy kierownika serwisu – mistrza serwisu w zakresie 
zarówno Eksploatacji jak i Dozoru. 
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Zgodnie z zakresem obowiązków nie każdy z pracowników części serwisowej wykonuje prace 
w obszarze układów wysokonapięciowych. Jednocześnie jak wynikało z uzyskanych wyjaśnień 
kierownika serwisu, objęcie obowiązkiem posiadania uprawnień dla każdego pracownika części 
serwisowej wynikało z chęci pracodawcy do zapewnienia świadomości każdemu z nich w zakresie 
potencjalnych zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy.  

W drugim podmiocie przyjęto zasadę obowiązku posiadania uprawnień w zakresie grupy G1-
jedynie przez pracowników dla których w zakresie obowiązków leży serwis i diagnostyka układów 
wysokonapięciowych. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku elektromechanika oraz diagnosty 
posiadali uprawnienia w zakresie Eksploatacji a dyrektor działu serwisu uprawnienia zarówno  
w zakresie Eksploatacji jak i Dozoru. 

W zakresie przydziału środków ochrony indywidualnej należy wymienić jeden z serwisów gdzie 
oprócz przydzielenia środków pracownikom do indywidualnego użytkowania rozmieszczono zapasowe 
środki ochrony indywidualnej przy stanowiskach ich pracy - na wypadek nagłego uszkodzenia obecnie 
używanych środków. 

W drugim podmiocie nie ujęto w ustalonych zasadach stosowania m.in. rękawic 
elektroizolacyjnych pomimo ich przydziału pracownikom. W zaprowadzonych indywidualnych kartach 
przydziału nie odnotowywano wszystkich wydanych rzeczy pracownikom tj. odnotowywano tylko 
odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wydane przy zatrudnieniu pracownika. 
Kolejnych przydzielonych środków nie odnotowywano. Wynikało to z powierzenia procesu 
wyposażania pracowników w odzież roboczą firmie zewnętrznej. W trakcie czynności kontrolnych 
pracodawca okazał zestawienie z firmy zewnętrznej potwierdzającej wykonane czynności w tym m.in. 
wydaną nową odzież roboczą. 

W zakresie oceny ryzyka zawodowego ustalono, że pracodawcy w obu przypadkach 
udokumentowali przeprowadzoną ocenę ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach na 
stanowiskach w pionie serwisowym. W zakresie zagrożeń wymieniono m.in. porażenie prądem 
elektrycznym. 

W jednej ocenie nie odniesiono się do zagrożeń wynikających z obsługi pojazdów 
elektrycznych w zakresie wykonywanych przez mechaników czynności w danym warsztacie tj. 
czynnościach pomiarowych i diagnostycznych wykonywanych w pojazdach elektrycznych w tym 
problematyki pozostawania napięcia resztkowego po odłączeniu zasilania od układu 
wysokonapięciowego. W ocenach nie wskazano środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.  

W obu podmiotach z oceną zapoznano pracowników, w tym jednego w trakcie czynności 
kontrolnych.  

W obu podmiotach poddanych kontroli nie oznakowano miejsc, w których występują 
zagrożenia dla pracowników widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa. Ponadto w obu 
podmiotach nie oznakowano w miejscu pracy wystających elementów, ścieżki diagnostycznej oraz 
miejsc, do których pracownicy mają dostęp podczas pracy, a w których istnieje ryzyko kolizji 
z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów w obszarze pracy podnośników (w jednym 
podmiocie nie oznakowano miejsc pracy podnośników tylko w nowej części hali a w drugim serwisie 
wcale). Ponadto w jedynym podmiocie nie oznakowano krańcowych stopni schodów wewnętrznych 
w budynku (prowadzących do magazynu oraz do części socjalnej). 

 

 
Po lewej: Stanowiska napraw z podnośnikami kolumnowymi – brak oznakowani stref pracy barwami 
bezpieczeństwa. Po prawej: Stanowiska napraw z podnośnikami kolumnowymi – brak oznakowani 

stref pracy barwami bezpieczeństwa w nowej części hali serwisowej. 
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Po lewej: schody z hali napraw do magazynu części na gwarancji - nie oznakowano krańcowych 

stopni schodów. Po prawej: stan po realizacji decyzji (inny ciąg schodowy – do pomieszczeń 
socjalnych) 

 

Pracodawcy w obu przypadkach dysponowali aktualnymi protokołami badań i pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz ochrony odgromowej 
potwierdzającymi ich sprawność. 

W jednym podmiocie nie zabezpieczono rozdzielnic elektrycznych przed dostępem przez 
osoby nieupoważnione oraz składowano w pobliżu jednej z nich substancję łatwopalne. Ponadto w tym 
samym podmiocie, przy jednej z rozdzielnic, ładowano akumulatory urządzenia do mycia posadzki – 
na ładowanych akumulatorach znajdował się zaolejony materiał tekstylny co stwarzało zagrożenie 
pożarowe. 

W zakresie spełniana wymagań w zakresie elementów sterowniczych w tym oznakowania nie 
stwierdzono co do zasady nieprawidłowości z wyjątkiem jednego przypadku: urządzenia do wymiany 
płynu hamulcowego. Elementy sterownicze tego urządzenia nie były oznakowane w sposób 
umożliwiający identyfikację (brak opisów w języku polskim). Na urządzeniu zawarto instrukcję obsługi, 
w której zawarto opis elementów sterowniczych w języku polskim natomiast na urządzeniu znajdowały 
się napisy w języku niemieckim. 

W kontrolowanych podmiotach opracowano szereg procedur związanych z bezpieczną 
obsługą, czynnościami serwisowymi i naprawczymi pojazdów samochodowych posiadających 
elementy napędu elektrycznego.  

W jednym podmiocie nie przeprowadza się wymiany baterii trakcyjnych a jedynie dokonuje 
diagnostyki układów wysokonapięciowych. Serwis pojazdów obejmuje pojazdy zasilane w pełni przez 
energię elektryczną (BEV) oraz wycofane ze sprzedaży pojazdy hybrydowe ładowane typu plug-in 
(PHEV). 

W drugim podmiocie, ze względów na brak pojazdów zasilanych w pełni przez energię 
elektryczną (BEV) nie serwisowano tego rodzaju pojazdów – jeden model podlegał dopiero 
wprowadzeniu na rynek. Serwisowano pojazdy hybrydowe (HEV) oraz hybrydowe ładowane typu plug-
in (PHEV). Jednocześnie jak wynikało z wyjaśnień nie dokonywano dotychczas wymian baterii 
wysokonapięciowych ze względu na brak stwierdzonych awarii w tym zakresie w danym serwisie. 
Jednocześnie wyjaśniono, że w przypadku gdyby zaszła konieczność wymiany baterii 
wysokonapięciowej to przysyłana jest nowa bateria w specjalnym, zabezpieczonym kontenerze. 
Zdemontowaną baterię wkłada się do tego samego kontenera, który jest odbierany przez serwis 
centralnym koncernu. 

W obu podmiotach pracownicy serwisu są wspomagani poprzez opracowane przez koncerny 
procedury – instrukcje postępowania, w których opisano każdą czynność serwisową w tym czynności 
związane z obsługą procesów napraw samochodów z napędem elektrycznym. W instrukcji wskazane 
są także wykazy niezbędnych narzędzi – w przypadku ich braku na wyposażeniu podmiotu jest 
możliwość ich wypożyczenia z centralnej wypożyczalni koncernu. Np. w jednej z instrukcji zawarte 
dane poprowadzą pracownika serwisu krok po kroku od czynności poprzedzających naprawy („ubiór”, 
„zabezpieczenie pojazdu”, „procedury bezpieczeństwa’, ‘przygotowanie narzędzi i przyrządów 
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pomiarowych’), przez czynności demontażu, naprawy i montażu („wymontowanie i zamontowanie”, 
„rozmontowanie i zmontowanie”), wymontowane elementy i procedura obchodzenia się z nimi, oraz 
czynności sprawdzające po zakończeniu pracy. 

Program serwisowy na każdym etapie prowadzonych czynności zawiera ostrzeżenia np. 
dotyczące czasu niezbędnego do rozładowania napięć po odłączeniu poszczególnych komponentów 
układu zasilania wysokiego napięcia. Ponadto wyświetlane są w trakcie procesu niezbędne 
podejmowane kroki, środki ostrożności, zagrożenia oraz środki ochrony indywidualnej wymagane na 
danym etapie procesu naprawczego. Komunikaty tekstowe są uzupełnione o rysunki pomocnicze. 
Ponadto okazano w formie papierowej „procedurę postępowania pracowników autoryzowanej stacji 
dilerskiej w przypadku pożaru samochodu zelektryfikowanego – zwłaszcza akumulatora HV”, 
opracowaną na szczeblu centralnym głównego importera na Polskę. Dokument zawiera informacje 
dotyczące alarmowania, gaszenia pożaru z podziałem na typy pojazdów (BEV HEV PHEV)  
i ewakuację. Pracownicy potwierdzają podpisem zapoznanie się z ww. dokumentem. 

 
W zakresie stanowisk do obsługi pojazdów z układami wysokonapięciowymi wyróżnić można 

dwa różne podejścia w zależności od podmiotu reprezentującego dany koncern motoryzacyjny.  
W jednym serwisie zorganizowano osobne stanowisko serwisowe pojazdów hybrydowych.  

W przypadku jego zajętości serwisu kolejnego pojazdu hybrydowego dokonuje się na normalnym 
stanowisku serwisowym ale dokonuje się jego dodatkowego oznakowania. 

Natomiast w drugim serwisie stanowiska serwisowe pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
organizuje się na dowolnym stanowisku napraw. Stanowisko serwisowe, w przypadku układów 
wysokonapięciowych, oznakowywane jest za pomocą taśm na słupkach o barwach ostrzegawczych 
żółto-czarnych.  

Ponadto okazano naklejki informujące o trwających pracach w układach wysoko napięciowych. 
W trakcie czynności kontrolnych brak było możliwości przyklejenia tych naklejek – brak było bowiem 
gotowego potykacza a przyklejenie na pojeździe, było niemożliwe ze względu na nietrzymanie się kleju 
na brudnej karoserii pojazdu. Jak wyjaśniono na dzień dzisiejszy prace w układach 
wysokonapięciowych w tym serwisie sprowadzają się do diagnostyki tych układów z wykorzystaniem 
urządzeń pomiarowych oraz dedykowanego oprogramowania. Następnie pojazd jest kierowany do 
innego warsztatu specjalizującego się w dalszych procedurach naprawy. Na dzień dzisiejszy nie są 
wymieniane w tym serwisie baterie wysokonapięciowe. Na terenie serwisu wyznaczono pole 
„stanowisko kwarantanny” gdzie w przypadku wątpliwości co do stanu baterii pojazdu lub sytuacji 
pożarowych, samochód przebywa określony czas. 

W zakresie stacji ładowania ustalono, że w jednym serwisie, na parkingu umieszczono dwa 
punkty ładowania samochodów elektrycznych typu Wallbox o mocy maksymalnej ładowania 2x11 kW 
lub 1x22 kW, zasilanie 3-fazowe, które służyły tylko i wyłącznie do ładowania własnej floty (auta 
testowe, ekspozycyjne i zastępcze) stąd nie były elementem ogólnodostępnej stacji ładowania. 
Podmiotem odpowiedzialnym za montaż, naprawy, usuwanie awarii odpowiedzialna jest zewnętrzna 
firma.  

W trakcie czynności kontrolnych okazano instrukcję producenta stacji ładowania. 
Nie opracowano instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę, którą opracowano 
w wyniku decyzji ustnej inspektora pracy. Instrukcję zamieszczono również na stacji ładowania. 

Na terenie parkingu drugiego serwisu umieszczono dwa punkty ładowania samochodów 
elektrycznych typu Wallbax o mocy maksymalnej ładowania 2x11kW lub 1x22kW, zasilane 3-fazowo. 
Punkty ładowania są ogólnie dostępnymi punktami ładowania pojazdów elektrycznych.  

Stacje ładowania posiadały aktualne protokoły badań i pomiarów w zakresie rezystancji 
uziemienia, stanu izolacji kabla energetycznego, skuteczności ochrony przeciporażeniowej przed 
dotykiem pośrednim przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN – nie stwierdzono uwag. Do 
dokumentacji dołączono deklarację zgodności.  
 
Przyczyny ujawnianych nieprawidłowości 
 

W zakresie przyczyn ujawnionych nieprawidłowości należy wymienić m.in. brak przepływu 
informacji pomiędzy systemami udostępniającymi procedury pracownikom serwisu (mechanikom, 
elektromechanikom, diagnostom) a służbą bhp. Jak bowiem wynika z przeprowadzonych kontroli 
udostępniane są przez koncerny motoryzacyjne procedury serwisowe zawierające nie tylko 
obowiązkowe czynności do wykonania ale także ostrzeżenia (np. czas zaniku napięcia resztkowego). 
Ponadto w procedurach ujmowane są też zagadnienia dotyczące stosowania określonych środków 
ochrony indywidualnej. Procedury te są na bieżąco aktualizowane przez koncerny motoryzacyjne.  

Kontrole wykazały brak skutecznego wdrożenia zasady, że przed wdrożeniem procedury 
koncernowej do użytkowania u danego pracodawcy (serwisu danej marki) służba bhp zapoznaje się 
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z nimi w celu np. zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego czy instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

Ponadto jak wykazała kontrola w jednym serwisie m.in. nie oznakowano stref niebezpiecznych. 
Jednakże taką samą nieprawidłowość wykazano w innym serwisie tego samego podmiotu w innym 
mieście, co wskazuje na brak przepływu informacji pomiędzy jednostkami lokalnymi tego samego 
pracodawcy oraz niepełnym działaniem służby bhp. 
 
Uzyskane efekty kontroli 
 

Czynności kontrolne w obu podmiotach przeprowadzono w ostatnich miesiącach 2022 r. 
w związku z czym otrzymano potwierdzenie realizacji tylko części wydanych środków prawnych. 
Zgodnie z potwierdzeniami realizacji wykonano środki prawne dotyczące: 

• uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach na stanowisku 
mechanika samochodowego, diagnosty o wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  

• uzyskania od zatrudnionych pracowników, potwierdzenia na piśmie zapoznania się 
z instrukcjami bhp oraz kartami charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych 
obowiązującymi na danym stanowisku,  

• zapewnienia instrukcji dotyczącej stosowanych w serwisie znaków i sygnałów bezpieczeństwa 
Ponadto wykonano w trakcie czynności kontrolnych 2 decyzje dotyczące danego tematu 
wydane w formie ustnej dotyczące: 

• zapoznania pracownika z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego przy wykonywanych 
pracach na stanowisku elektromechanika. 

• opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu stacji ładowania  
e-pojazdów. 
 

 25. „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach  
o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii 
przemysłowej. Rozlewnie gazu płynnego” 

 

Dane statystyczne 
 
W 2022 r. przeprowadzono łącznie 7 kontroli w zakładach prowadzących działalność 

polegającą na napełnianiu butli mieszaniną gazu propan-butan oraz sprzedaży gazu w butlach. 
Kontrole te miały na celu określenie stopnia przestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu 
gazów płynnych oraz eliminację stwierdzonych nieprawidłowości ww. zakresie prowadzącą do poprawy 
bezpieczeństwa pracy osób pracujących. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę małych rozlewni gazu na terenie województwa kujawsko – 
pomorskiego kontrola objęto również 1 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej i 2 zakłady o zwiększonym ryzyku. 

 
Analiza nieprawidłowości 
 

Skala nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli rozlewni niebędących zakładami 
o dużym lub zwiększonym ryzyku awarii była wyższa niż w rozlewniach sklasyfikowanych jako zakłady 
sevesowskie. 

Analiza wyników kontroli wyraźnie wskazuje, że 81% decyzji nakazowych wydanych zostało  
w stosunku do małych zakładów, zatrudniających do 9 pracowników.  

W podmiotach tych występują problemy z wdrożeniem przepisów rozporządzenia dotyczącego 
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa. 
Problemy pojawiały się już na etapie sprawdzenia realizacji obowiązku przeprowadzenia kompleksowej 
oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej podczas prac związanych 
z rozlewaniem gazu do butli. We wszystkich zakładach poddanych kontroli (7) została opracowana 
ocena ryzyka wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, jednak w 2 z nich (29%) 
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jej kompleksowego przeprowadzenia.  

Najwięcej uchybień dotyczyło dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem tj. braku lub 
nieprawidłowości dotyczących jego treści. Te nieprawidłowości stwierdzono w 5 z 7 (czyli 71%) 
kontrolowanych zakładów. 
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Nieprawidłowości miały różny charakter, np. dokumentacje nie zawierały opisu środków 
ochronnych, które powinny zostać podjęte w celu zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych, 
wystąpieniu źródeł zapłonu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu, a także dotyczyły 
ustalania terminów dokonywania przeglądów tych środków ochronnych.  

Stosunkowo wysoki odsetek nieprawidłowości (4 z 7 zakładów tj. 57%) dotyczył 
przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono brak szczegółowych 
programów szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i braki przeprowadzenia 
szkolenia pracowników rozlewni gazu czy samego pracodawcy. 
 
Stosunkowo niewielki odsetek nieprawidłowości dotyczył: 

• braku oceny zgodności parametrów oświetlenia elektrycznego w zakładzie 
(w miejscach, w których mogą przebywać pracownicy, tj w kontenerowej rozlewni gazu, 
pomieszczeniach biurowych) z wymaganiami określonymi w Polskich Normach 
(1 zakład),  

• braku określenia szczegółowych wymagania bhp przy wykonywaniu w zakładzie prac 
zakwalifikowanych do szczególnie niebezpiecznych, tj. prac na czynnych urządzeniach 
gazowniczych i sieciach gazowych (1 zakład), 

• braku oznakowania znakiem ostrzegawczym EX przestrzeni, w których istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu (2 zakłady),  

• braku ustalenia szczegółowych zasad przydziału środków ochrony indywidualnej i higieny 
osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego dla stanowisk pracy w rozlewniach gazu  
(3 zakłady), 

• braku czytelnych informacje o dopuszczeniu do ruchu w obszarze rozlewni gazu wyłącznie 
pojazdów z silnikiem wysokoprężnym lub innym w wykonaniu przeciwwybuchowym (1 zakład). 

 
 
Przyczyny nieprawidłowości 

 
Zdaniem pracodawców brak spełniania wszystkich wymagań bhp, zwłaszcza dla bardzo 

małych rozlewni gazu płynnego, nadal wynika z niejednoznacznej interpretacji niektórych, niezbyt 
jasno sformułowanych, wymagań bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku 
stacji autogazu przyczyną tego stanu rzeczy jest brak u pracodawców ilości środków finansowych dla 
zapewnienia wszystkich wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. 

Należy podkreślić, że podczas kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili przypadków 
niespełnienia przez rozlewnie wymaganych warunków technicznych. W przeprowadzonych kontrolach 
praktycznie nie wydano środków prawnych dotyczących technicznego bezpieczeństwa dotyczących 
samej instalacji czy infrastruktury rozlewni. Nieprawidłowości dotyczyły w większości spraw 
związanych z organizacją pracy.  

Z informacji uzyskanych od inspektorów realizujących przedmiotowe zadanie wynika, że  
w małych zakładach pracodawcy nie znali szeregu obowiązujących wymagań dotyczących 
wykonywania prac związanych z magazynowaniem, napełnianiem i rozprowadzaniem gazów płynnych. 
Nie byli informowani o aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie przez osoby spoza 
zakładu wykonujące obowiązki służb bhp w ramach umów cywilnoprawnych, które także nie posiadały 
wymaganej wiedzy w tym zakresie.  

 
Kontrolowani pracodawcy jako przyczyny nieprawidłowości, wskazywali przede wszystkim:  

• zbyt wysokie koszty przygotowania dokumentacji (procedur, instrukcji, oceny ryzyka 
zawodowego, dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem itd.),  

• złożoność prawa, często wprowadzane do niego zmiany oraz trudności z interpretacją 
przepisów. 

 
Również inspektorzy pracy zwracają uwagę na trudności w interpretacji aktów prawnych 

w omawianym obszarze. Zarazem jednak wskazują na dążenie pracodawców do ograniczenia kosztów 
prowadzonej działalności, niewystarczającą znajomość nawet podstawowych przepisów bhp  
i formalistyczne podejście pracodawców do obowiązków w zakresie sporządzania wymaganej 
dokumentacji i określania procedur postępowania (co dowodzi braku świadomości ich istotnego 
znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa pracy). 
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Wydane środki prawne 
 
W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydane zostały:  

• 6 nakazów zawierających 28 decyzji na piśmie, 

• 2 wystąpienia zawierające 4 wnioski profilaktyczne. 
 
Uzyskane efekty 

 
Przykładem uzyskania znaczących efektów pokontrolnych mogą być działania podjęte 

w wyniku realizacji decyzji i wniosków pokontrolnych, gdzie pracodawcy:  

• dokonali aktualizacji oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy 
atmosfery wybuchowej, 

• dokonali aktualizacji dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem, 

• zapewnili instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą postępowania 
z materiałami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, 

• pozyskali aktualną kartę charakterystyki mieszaniny propan-butan, 

• dokonali oceny ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne przy pracach 
wykonywanych w zakładzie, 

• zapewnili instrukcję napełniania butli gazem płynnym. 
 
Analizując efekty działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono, 

że w skontrolowanych zakładach poziom zarządzania bezpieczeństwem pracy wymaga udoskonalenia 
tych działań. Ustalenia kontrolne wykazały, że główną przyczyną występujących nieprawidłowości była 
niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów przez pracodawców lub niedocenianie 
potrzeby pełnej realizacji obowiązków wynikających z przepisów. 
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IV. PRAWNA OCHRONA PRACY 
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1. Kontrola prawidłowości zatrudniania na podstawie 
umów cywilnoprawnych 

 
Informacje ogólne  
 

W ramach realizacji tematu „Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych” w 2022 r. 
przeprowadzono 500 kontroli w 472 podmiotach. Sprawdzono 2 608 umów cywilnoprawnych ( umowy 
zlecenia, umowy o dzieło i inne) pod kątem czy nie wyczerpują one cech stosunku pracy oraz 2 469 
umów cywilnoprawnych pod katem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w 2022 r.  

Podobnie jak w latach ubiegłych najwięcej nieprawidłowości dotyczyło małych podmiotów 
zatrudniających do 9 pracowników oraz średnich od 10 do 45 pracowników. Nieprawidłowości 
stwierdzono w takich branżach jak: handel, zakwaterowanie i gastronomia, przetwórstwo przemysłowe 
oraz budownictwo. W tych branżach zatrudniano najwięcej osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Zawieranie umów cywilnoprawnych ww. branżach wynika ze specyfiki sektorów gospodarczych  
w Województwie Kujawsko - Pomorskim. W przypadku budownictwa i gastronomii wynika to 
z nasilenia prac w okresie wiosenno-letnim czyli sezonowości.  

Najwięcej kontroli przeprowadzono: w sektorze prywatnym w 427 podmiotach (85,4% 
skontrolowanych podmiotów), publicznym w 45 podmiotach (9% skontrolowanych podmiotów)  
i mieszanym w 28 podmiotach (5,6% skontrolowanych podmiotów).  
 
Przyczyny i analiza stwierdzonych nieprawidłowości 

 
W czasie kontroli ustalono, że na stwierdzone nieprawidłowości składało się wiele czynników, 

jednak główny który był kluczowy to czynnik ekonomiczny na który wskazywali przedsiębiorcy. 
Dokonując analizy stwierdzonych nieprawidłowości ustalono, że przedsiębiorcy kierowali się 

takimi przesłankami jak: 

• mniejsze wymogi formalno- prawne przy zatrudnieniu na umowach cywilnoprawnych niż przy 
zatrudnieniu na umowę o pracę,  

• elastyczność (organizacja pracy) w zakresie wykonywania pracy, dostosowanie pracy do 
potrzeb przedsiębiorców jak i samych zatrudnianych,  

• brak kosztów w sferze pracy tj.: wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku 
za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (np: postojowe, 
wynagrodzenie chorobowe), urlopów wypoczynkowych, przestrzegania norm czasu pracy, 
prowadzenia szkoleń bhp i badań lekarskich, prowadzenia dokumentacji pracowniczej 
wymaganej przy umowach o pracę, brak ograniczeń w zakresie liczby umów cywilnoprawnych 
oraz ich trwania.  
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

• nieznajomości przepisów w zakresie przesłanek w jakich warunkach powinna być zawarta 
umowa cywilnoprawna, a w jakich umowa o pracę 

• niewykazywania godzin pracy  

• zaniżania stawki godzinowej lub braku wypłaty wynagrodzenia  

• nieznajomości przepisów w zakresie dokonywania potrąceń z umów cywilnoprawnych 

•  zatrudniania na umowach cywilnoprawnych na „próbę” z możliwością po tym okresie zawarcia 
umowy o pracę, gdy faktycznie do zawarcia takich umów o pracę nie dochodziło.  

 
Wydane środki prawne  
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli:  

• wydano 152 wystąpienia zawierające 253 wnioski  

• wydano 31 poleceń dla 79 pracowników 

• skierowano 12 środków wychowawczych  

• nałożono 10 mandatów karnych na kwotę 12 400 zł 

• skierowano 4 wnioski do sądu o ukaranie 
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Uzyskane efekty  
 

W wyniku wydanych wystąpień i poleceń dla 79 osób przekształcono umowy cywilnoprawne  
w umowy o pracę, a dla 64 zleceniobiorców wypłacono łączną kwotę 179 907 zł brutto tytułem 
zaległych wynagrodzeń lub ich zaniżenia.  

Rozpatrzono 153 skargi, w tym 34 dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych zamiast 
umów o pracę oraz 118 dotyczących niewypłacenia lub zaniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania 
umów cywilnoprawnych. W ramach rozpatrzenia skarg 9 uznano za zasadne w zakresie zawierania 
umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz 41 zasadnych w zakresie niewypłacenia lub 
zaniżenia wynagrodzenia (zaniżenia stawki godzinowej). Pozostałe skargi były niezasadne lub 
niemożliwe do ustalenia.  

Skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury. Zawiadomienia dotyczyły uzasadnionego 
podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 233 kk tj. przestępstwa polegającego na składaniu 
fałszywych zeznań i oświadczeń.  

 

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

 
Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili w 2022 r. kontrole w 51 podmiotach 

zatrudniających łącznie 7 437 pracowników.  
W 21 podmiotach kontrole przeprowadzono w związku ze złożonymi skargami dotyczącymi 

czasu pracy i/lub wynagrodzeń. W 8 zakładach inspektorzy stwierdzili zasadność złożonych skarg 
w części lub całości.  

Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym – 31 podmiotów, w sektorze 
publicznym – 18 podmiotów oraz 2 podmioty o mieszanej formie własności. 

 
Kontrole przeprowadzono w: 

• 6 zakładach małych – zatrudniających 42 pracowników 

• 26 jednostkach średnich – zatrudniających 618 pracowników 

• 12 podmiotach dużych - zatrudniających od 50 do 249 pracowników (łącznie 1 557 
pracowników)  

• 3 zakładach wielkich - zatrudniających ponad 250 pracowników (łącznie 5 237 pracowników).  
 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu przeprowadzono w branżach: 

• Przetwórstwo przemysłowe – 16 kontroli  

• Dostawa wody – 1 kontrola  

• Handel hurtowy i detaliczny – 10 kontroli  

• Finanse i ubezpieczenia – 1 kontrola 

• Usługi administrowania – 2 kontrole 

• Edukacja – 3 kontrole 

• Kultura, rozrywka i rekreacja – 6 kontroli 

• Opieka zdrowotna i społeczna – 8 kontroli 

• Obsługa rynku nieruchomości – 2 kontrole 

• Administracja publiczna – 2 kontrole 
 

A. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy. 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 
nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy polegające przede wszystkim na: 

• nieprowadzeniu lub nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy, 

• niezapewnieniu minimalnego 11-godzinnego odpoczynku dobowego, w tym związanego  
z pełnieniem dyżurów poza zakładem pracy, 

• nietworzeniu lub nieprzechowywaniu rozkładów czasu pracy, 

• przekazywaniu pracownikom rozkładów czasu pracy w terminie krótszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem okresu, na jaki były sporządzane, 

• niezapewnieniu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, 
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• dwukrotnym zatrudnianiu pracowników w tej samej dobie pracowniczej, 

• planowaniu pracy w godzinach nadliczbowych, 

• stosowaniu innych systemów czasu pracy niż ustalone w regulaminie pracy, 

• zatrudnianiu pracowników w godzinach nadliczbowych ponad dopuszczalny tygodniowy i/lub 
roczny limit.  

 

W hurtowni artykułów zoologicznych kontrola wykazała nieewidencjonowanie faktycznych 
godzin pracy pracowników, którym nie potwierdzono na piśmie umów o pracę, zatrudnianie 
pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, stosowanie zmiennych godzin rozpoczynania 
pracy bez zawarcia stosownego porozumienia i wprowadzenia zapisów do regulaminu pracy. 

W ocenie inspektora pracy działania pracodawcy były celowe i miały na celu obejście 
przepisów zobowiązujących pracodawcę m.in. do odprowadzania należnych składek na ubezpieczenie 
społeczne i zaliczek na podatek dochodowy, jak też niewypłacenie pracownikom należnych świadczeń 
wynikających z przepisów prawa pracy. 

 
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inspektor pracy stwierdziła 

nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy i prowadzenia ewidencji czasu pracy polegające na: 
stosowaniu zmiennych godzin pracy bez uprzedniego zawarcia w tym zakresie porozumienia  
z przedstawicielami pracowników, niezapewnieniu pracownikom minimalnych dobowych  
i tygodniowych odpoczynków, organizowaniu pracy w sposób wskazujący na stosowanie systemu 
przerywanego czasu pracy bez uprzedniego zawarcia porozumienia z przedstawicielami załogi  
i łączeniu go z systemem równoważnego czasu pracy, co nie jest dopuszczone w obowiązujących 
przepisach, przy czym przerwy były dłuższe niż 5 godzin i nie wypłacano pracownikom należnego 
wynagrodzenia za czas przerwy, a także nieprawidłowości polegające na: braku obwieszczenia  
o systemach i rozkładach czasu pracy oraz przyjętym okresie rozliczeniowym, nieewidencjonowaniu 
godzin pracy w porze nocnej, nietworzeniu rozkładów czasu pracy (harmonogramów) dla pracowników. 

Z wyjaśnień udzielonych przez pracodawcę wynikało, że nieprawidłowości związane z czasem 
pracy były wynikiem specyfiki działalności spółki, polegającej m.in. na usuwaniu awarii, jednakże  
w dokumentacji pracowniczej nie było o tym żadnych zapisów. W ocenie kontrolującego pracodawca 
ignorował obowiązujące przepisy i organizował pracę według własnych potrzeb nie uwzględniając 
ograniczeń wynikających z postanowień prawa pracy. 

 
W spółce prowadzącej działalność w zakresie ochrony mienia inspektor pracy stwierdziła 

nieprawidłowości w zakresie organizacji czasu pracy, tj. dwukrotnego podejmowania pracy w tej samej 
dobie pracowniczej, niezapewnienia minimalnego odpoczynku dobowego oraz nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji czasu pracy. Kontrolująca stwierdziła, że karty pracy były wypełniane przez 
pracowników jeszcze przed zakończeniem danego miesiąca i przekazywane do kadr w celu rozliczenia 
czasu pracy. Stwierdzono dokonywanie częstych zmian w rozkładach czasu pracy pracowników, bez 
wskazania, kiedy nastąpiła zmiana grafiku, co uniemożliwiło inspektorowi pracy ocenę, czy pracownik 
świadczył pracę zgodnie z planem, czy była to praca w godzinach nadliczbowych. Kontrolująca miała 
zastrzeżenia do ewidencji czasu pracy, ponieważ na kartach pracy były dokonywane poprawki  
i korekty spowodowane przedwczesnym dokonywaniem zapisów dotyczących czasu pracy 
pracowników. Zmiany dokonywane na kartach pracy powodowały, iż były one nieczytelne i brak było 
informacji, kto, kiedy i dlaczego dokonał zmiany w grafiku pracy danego pracownika. W ocenie 
inspektora pracy przyczyną powyższych nieprawidłowości była ignorancja pracodawcy, nieznajomość 
przepisów i ich lekceważenie. 

 
W Centrum Kultury przeprowadzono ponowną kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów  

o czasie pracy sprawdzającą wykonanie wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. W wyniku 
podjętych czynności ustalono, że część wniosków inspektora pracy nie została wykonana i nadal 
powtarzają się nieprawidłowości ujawnione podczas poprzedniej kontroli z 2017 r. Pracodawca nie 
zmienił treści regulaminu pracy i nie dostosował zapisów do obowiązujących przepisów, stwierdzono 
przypadki niezapewnienia minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, stosowanie tzw. 
„ruchomego czasu pracy” bez zawarcia stosownego porozumienia w tej sprawie z przedstawicielami 
pracowników. Kontrola ujawniła przypadki zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych 
ponad limit 150 godzin w roku kalendarzowym (pracodawca nie zwiększył limitu nadgodzin w roku), 
nadal pracownicy podejmowali pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej.  

Z ustaleń dokonanych przez inspektora pracy wynika, że osoba zarządzająca CK nie miała 
wiedzy o tym, iż placówce była wcześniej przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania 
przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu oraz że nie znała przepisów prawa dotyczących organizacji 
czasu pracy dla pracowników. Stwierdzone nieprawidłowości zarządca tłumaczył ograniczeniami 
budżetowymi, nieobecnościami spowodowanymi urlopami i, w konsekwencji, niewystarczającym 
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stanem zatrudnienia powodującym, że w okresach wzmożonych imprez kulturalnych (często 
kilkudniowych) brak jest możliwości przestrzegania przepisów prawa pracy dot. czasu pracy.  
W ramach rekompensaty pracodawca udziela pracownikom 2 dni wolnych od pracy w zamian za pracę 
w dniu wolnym przekraczającym 8 godzin oraz stara się nagradzać pracowników w formie premii. 

Kontrole przeprowadzone w podmiotach, dla których organami prowadzącymi były jednostki 
samorządu terytorialnego, tj. w 3 placówkach oświatowych, 6 placówkach kulturalno-oświatowych oraz 
6 placówkach zajmujących się pomocą społeczną (ośrodki pomocy społecznej) wykazały we 
wszystkich przypadkach nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, 
dotyczące przede wszystkim organizacji pracy i rozliczania czasu pracy pracowników administracji  
i obsługi.  

 
Jak wynika z ustaleń dokonanych przez kontrolujących, w podmiotach tych ustalony regulamin 

pracy nie obejmował wszystkich regulacji dotyczących czasu pracy. Powtarzające się nieprawidłowości 
to: nieprowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosowanie systemów czasu 
pracy nieprzewidzianych w regulaminie pracy, nieprawidłowe rozliczanie pracy w godzinach 
nadliczbowych polegające na „przenoszeniu” czasu wolnego za nadgodziny na kolejny okres 
rozliczeniowy bez wniosku pracowników, brak zapewnienia pracownikom możliwości wyboru sposobu 
rekompensaty pracy poza normalnymi godzinami – czasem wolnym lub wynagrodzeniem (w przypadku 
pracowników samorządowych), niezapewnieniu minimalnych odpoczynków dobowych i tygodniowych, 
niezapewnieniu dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, stosowaniu tzw. 
„ruchomego” czasu pracy lub zmiennych godzin rozpoczynania pracy bez uprzedniego zawarcia w tej 
sprawie porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników. 

 
W ocenie kontrolujących w tych przypadkach przyczyną nieprawidłowości nie było celowe 

działanie osób odpowiedzialnych za organizację i rozliczanie czasu pracy. Podstawową przyczyną było 
to, iż pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi byli również obciążeni innymi zadaniami, co 
utrudniało im skoncentrowanie się na tych konkretnych kwestiach, które zostawały odsunięte na dalszy 
plan. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najczęściej stwierdzanym naruszeniem 
przepisów jest zatrudnianie pracowników w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, bez zapewnienia w zamian innego dnia wolnego. Z ustaleń dokonanych przez 
inspektorów oraz wyjaśnień składanych przez pracodawców wynika, że za pracę w dni wolne z tytułu 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wypłacane jest dodatkowe wynagrodzenie, ponieważ 
pracownicy niechętnie świadczą pracę w dni wolne w przypadku rekompensowania jej innym dniem 
wolnym, gdyż są zainteresowani wyłącznie finansową rekompensatą za pracę w dni wolne. Takie 
wnioski powtarzają się już od kilku lat w informacjach z realizacji tematu dotyczącego przestrzegania 
przepisów o czasie pracy. 

Powtarzającą się nieprawidłowością jest nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy lub jej 
brak. Z uwagi na brak dokumentacji lub niepełną informację nie jest możliwe stwierdzenie, czy 
pracownicy świadczyli pracę w godzinach nadliczbowych i czy w związku z tym pracodawca nie był 
zobowiązany do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Natomiast brak 
ewidencji lub jej nierzetelne prowadzenie pozwala na domniemanie, że w ten sposób niektórzy 
pracodawcy usiłują uniknąć wypłaty dodatkowych świadczeń za pracę w godzinach nadliczbowych, nie 
wykazując tej pracy w ewidencji czasu pracy. 

Kolejny raz wykazywane są nieprawidłowości dotyczące naruszenia przepisów o czasie pracy 
ograniczających liczbę godzin pracy przeciętnie w tygodniu i w roku kalendarzowym oraz  
o minimalnych odpoczynkach dobowych. Wprawdzie od 2019 r. ustawodawca nałożył na pracodawców 
obowiązek wykazywania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w każdej 
dobie pracowniczej, ale w części kontrolowanych zakładów nie był on respektowany, co spowodowało, 
iż niemożliwe było ustalenie, czy we wszystkich przypadkach pracownikom zapewniono należny 11-
godzinny odpoczynek dobowy. 

W wielu przypadkach inspektorzy nie mieli możliwości zweryfikowania poprawności ustalania 
rozkładów czasu pracy, jak i dokonywania w nich zmian z uwagi na to, iż w kontrolowanych zakładach 
otrzymywali informację, że harmonogramy pracy po zakończeniu okresu rozliczeniowego i rozliczeniu 
czasu pracy są niszczone, ponieważ nie ma ustawowego obowiązku przechowywania grafików. Nadal 
też kontrolujący stwierdzali przypadki częstych, nieuzasadnione zmian w harmonogramach, 
dokonywanych w sposób uniemożliwiający ustalenie, jak pierwotnie była planowana praca dla danego 
pracownika. 
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B. Przestrzeganie przepisów o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeniach pieniężnych 
 

W zakresie przestrzegania przepisów związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę  
i innych świadczeń ze stosunku pracy najczęściej wykazywano nieprawidłowości polegające na: 

• niewypłacaniu lub nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy, 

• dokonywaniu potrąceń z naruszeniem przepisów, tj. potrącanie kwot ponad dopuszczalne 
limity, zwłaszcza w przypadku potrącania należności na rzecz pracodawcy, 

• niestosowaniu przepisów w zakresie sposobu obliczania wynagrodzenia za czas urlopu, 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalno-rentowej, 

• niewypłaceniu lub zaniżeniu wysokości dodatku za pracę w porze nocnej, 

• zaniżeniu wysokości wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych. 
 
W spółce akcyjnej w Toruniu kontrola wykazała powtarzające się nieprawidłowości w zakresie 

wypłaty wynagrodzenia za pracę. W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor pracy stwierdził 
niewypłacenie w terminie należnego wynagrodzenia dla 38 pracowników w łącznej kwocie 191 083,87 
zł brutto, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i innych świadczeń: wynagrodzenia za 
czas urlopu, niezdolności do pracy odszkodowania przysługującego w związku z rozwiązaniem umowy 
bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zobowiązujący spółkę 
do wypłacenie pracownikom należnych świadczeń w łącznej kwocie 207 963,69 zł. 

Jak wynika z ustaleń inspektora pracy i wyjaśnień prezesa zarządu spółki, powyższe 
nieprawidłowości są wynikiem trudnej sytuacji finansowej spowodowanej m.in. pandemią  
i przerwaniem łańcuch dostaw, ponieważ spółka używa w produkcji komponentów sprowadzanych  
z Chin. Oczekiwanie na dostawy spowodowało przerwy w produkcji i brak środków finansowych na 
uregulowanie zobowiązań wobec dostawców, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Spółka korzystała z pomocy publicznej, zawarła również układ z ZUS w celu rozłożenia 
należności na raty i podejmuje wszelkie działania, aby utrzymać działalność. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej wykonanie nakazu płatniczego inspektor 
pracy ustalił, że wszystkie decyzje dotyczące uregulowania zobowiązań finansowych wobec 
pracowników zostały wykonane. 

 
W sp. z o.o. w Toruniu inspektor pracy stwierdził nieterminowe wypłaty wynagrodzenia  

i niewypłacenie należnego wynagrodzenia dla 18 pracowników w łącznej kwocie 88 159,05 zł. 
Inspektor pracy wydał nakaz płatniczy na tę kwotę. 

Z wyjaśnień udzielonych przez pracodawcę wynika, że niewypłacenie wynagrodzeń 
spowodowane było trudnościami finansowymi spółki, które były wynikiem nieuczciwego postępowania 
jednego ze wspólników spółki, który wyprowadził środki finansowe z kontrolowanego podmiotu  
i zostawił drugiego udziałowca z długami. Spółka przeniosła siedzibę do Warszawy, w związku z czym 
inspektor pracy nie miał możliwości sprawdzenia, czy wydany nakaz dotyczący wypłacenia 
pracownikom należnych świadczeń został wykonany.  

 
W wyniku kontroli przeprowadzonej w hurtowni artykułów zoologicznych inspektor pracy 

stwierdził, że pracodawca nie wypłacił 15 pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej, w związku z czym skierował wystąpienie  
z wnioskami dotyczącymi naliczenia i wypłacenie uprawnionym pracownikom powyższych świadczeń. 
Kontrola sprawdzająca realizację wystąpienia wykazała, że pracodawca naliczył i wypłacił 
pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej w łącznej 
kwocie 25 987,31 zł. 

Ponadto w związku ze stwierdzeniem podawania nieprawdziwych danych stanowiących 
podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, 
inspektor pracy zawiadomił o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy. 

 
Kontrola przeprowadzona w Centrum Kultury wykazała, że pracodawca nie wypłacał co 

miesiąc dodatku za pracę w porze nocnej. Świadczenie zostało naliczone i wypłacone uprawnionym 
pracownikom za cały rok 2021 r. oraz na polecenie inspektora pracy za 2022 r. dla 11 pracowników  
w łącznej kwocie 106,17 zł. 

 
W wyniku kontroli przeprowadzonej w spółce zajmującej się ochroną mienia inspektor pracy 

wydał polecenie wypłacenia 4 pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych w łącznej kwocie 1 936,59 zł oraz wyrównania dodatku za pracę w porze nocnej dla  
3 pracowników w łącznej kwocie 196,44 zł. 
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Omówienie wyników kontroli 
 
Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli należy wskazać, że przeważającą część 

ujawnionych nieprawidłowości stanowią naruszenia przepisów o czasie pracy, przede wszystkim 
dotyczące: zatrudniania pracowników w dni wolne od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy bez zapewnienia w zamian innego dnia wolnego od pracy i rekompensowania tej pracy 
dodatkowym wynagrodzeniem zgodnie z oczekiwaniami pracowników, niezapewnienia minimalnego 
odpoczynku dobowego, podejmowania pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, zatrudniania 
pracowników ponad dopuszczalne normy czasu pracy oraz stosowania systemów czasu pracy 
nieprzewidzianych w wewnątrzzakładowych aktach prawa bądź stosowania w sposób niedopuszczony 
w przepisach, np. łączenie różnych systemów pomimo wyraźnego zakazu wynikającego z kodeksu 
pracy.  

W przypadku nieprawidłowości dotyczących świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 
stwierdzono niewypłacenie wynagrodzenia i nieterminowe wypłaty oraz niewypłacanie dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w szczególności wynikających z dwukrotnego 
podejmowania pracy w tej samej dobie pracowniczej, dodatku za pracę w porze nocnej. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że powyższe nieprawidłowości miały miejsce  
w podmiotach prowadzących działalność w różnych branżach, w tym w placówkach podlegających 
jednostkom samorządu terytorialnego, których pracownicy podlegają regulacjom zawartym w ustawie  
o pracownikach samorządowych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli tematycznych inspektorzy pracy wydali dla  
2 pracodawców nakazy płatnicze zawierające 6 decyzji zobowiązujących do wypłaty świadczeń 
pieniężnych dla 56 pracowników w łącznej kwocie 296 122,95 zł, z czego wypłacono 38 pracownikom 
kwotę 207 963,69 zł. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nałożyli 5 mandatów karnych w łącznej 
kwocie 7 700 zł. Wobec 10 osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości zastosowano 
środki wychowawcze. W stosunku do 1 pracodawcy skierowano wniosek o ukaranie. Postępowanie 
przed sądem jeszcze się nie zakończyło.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców 41 wystąpień zawierających 178 wniosków, z których według informacji udzielonych 
przez pracodawców zostało zrealizowanych lub przyjętych do realizacji 148 wniosków.  

Ponadto w wyniku dokonanych ustaleń inspektorzy powiadomili o uchybieniach Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w przypadku 1 pracodawcy, Urząd Skarbowy  
– w 2 przypadkach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w odniesieniu do 3 pracodawców,  
a w 3 przypadkach o wynikach kontroli poinformowano zakładowe organizacje związkowe.  

 
Przyczyny występujących nieprawidłowości 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie naruszania przepisów o czasie pracy były, według 
ustaleń inspektorów pracy, spowodowane m.in. niewłaściwą organizacją pracy wynikającą  
z 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. Kontrolujący ujawnili również celowe działania pracodawcy mające na celu uniknięcie 
obciążeń fiskalnych, tj. odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i podatku 
dochodowego. 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. 
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Podsumowanie i wnioski z wyników kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy i wynagrodzeniach 

 
Analizując wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy należy 

zauważyć, iż stwierdzane przez inspektorów pracy nieprawidłowości powtarzają się co rok, różne jest 
natomiast ich nasilenie w zależności od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej oraz od sytuacji na rynku 
pracy. Od ponad sześciu lat obserwuje się niedobór wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza na 
stanowiskach produkcyjnych, co powoduje, że pracodawcy chcąc utrzymać klientów, zachować swoją 
pozycję na rynku i mieć satysfakcjonujące przychody, wybierają „mniejsze zło”, czyli naruszanie 
przepisów o czasie pracy, także ryzykując konsekwencje w postaci wszczynania przez inspektorów 
pracy postępowania w sprawach o wykroczenia z tego tytułu. 

Pracodawcy w trakcie kontroli wskazywali na problemy z organizacją pracy spowodowane 
ograniczeniami wynikającymi z regulacji dotyczących czasu pracy, uważając je za nieelastyczne  
i nieprzystające do aktualnych wymogów rynku, sytuacji gospodarczej i konkurencji oraz oczekiwań 
samych pracowników. W grupie kontrolowanych zakładów nie wystąpiły problemy z pracą zdalną, 
ponieważ w większości były to podmioty, w których taka praca nie mogła być świadczona z uwagi na 
rodzaj ich działalności.  

Drugą grupę pracodawców stanowią podmioty, które świadomie omijają prawo w celu 
„zaoszczędzenia” na pracownikach. Dotyczy to przede wszystkim usług i tych branż, gdzie podmioty 
gospodarcze uczestniczą w przetargach, w których głównym kryterium oceny atrakcyjności oferty jest 
cena proponowana przez wykonawcę. Ponieważ część wydatków jest stała i nie ma możliwości 
obniżenia ich wysokości, pracodawcom pozostaje ograniczanie kosztów pracowniczych. W tych 
przypadkach najczęściej, w ocenie inspektorów, dochodzi do nieewidencjonowania faktycznego czasu 
pracy, zwłaszcza pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy. Proceder ten odbywa się w 
dużej mierze, choć nie zawsze, za przyzwoleniem zainteresowanych pracowników. Dotyczy to przede 
wszystkim tych osób, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika  
z powodu niewywiązywania się z zobowiązań alimentacyjnych lub spłaty kredytów bankowych. 

Pracodawcy wprawdzie coraz częściej korzystają z agencji zatrudnienia oraz zatrudniają 
cudzoziemców, jednakże również te rozwiązania nie zawsze dają oczekiwane efekty, przede 
wszystkim ze względu na dużą rotację pracowników tymczasowych oraz cudzoziemców 
poszukujących lepiej płatnej pracy, ponieważ pomimo często zgłaszanego przez pracodawców 
problemu ze znalezieniem pracowników, wysokość proponowanego gwarantowanego wynagrodzenia 
najczęściej jest na poziomie obowiązującej płacy minimalnej lub nieznacznie wyższym. Pracodawcy 
niechętnie oferują wynagrodzenie zasadnicze w wyższych kwotach, proponując dodatkowe 
wynagrodzenie w formie premii lub innych składników wynagrodzenia, których wysokość jest 
uzależniona od wyników finansowych przedsiębiorstwa, a więc nie jest to płaca gwarantowana. 

Zauważyć należy, iż aktualnie obowiązujące przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
wprawdzie gwarantują pracownikom wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach, jednakże 
nie jest to minimalne wynagrodzenie zasadnicze, co oznacza, iż w jego skład mogą wchodzić inne 
dodatkowe składniki, np. prowizje, dodatki. Taki sposób ustalenia wynagrodzenia ma wpływ np. na 
wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ponieważ jego 
podstawę stanowi tylko stawka osobistego zaszeregowania. W przypadku wynagrodzenia 
składającego z kilku rodzajów świadczeń podstawa dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 
może być znacząco niższa niż stawka godzinowa wynikająca z minimalnego wynagrodzenia. 

Pracodawcy zgłaszali również wątpliwości co do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę  
w godzinach nadliczbowych wskazując, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu odnosi się tylko do 
pracy w podstawowym wymiarze godzin. Według nich oznacza to, iż za godziny przepracowane ponad 
obowiązujący pracownika wymiar nie obowiązuje minimalne wynagrodzenie. W trakcie kontroli nie 
ujawniono takich przypadków, niemniej sam fakt, iż takie poglądy są wyrażane przez pracodawców, 
może być sygnałem o próbach ich wprowadzania w życie, a z uwagi na nieprecyzyjne zapisy  
w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu może to spowodować problemy w egzekwowaniu przepisów  
o płacy minimalnej. 

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. 

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

Z uwagi na powtarzające się, w różnej skali, nieprawidłowości, konieczne jest dalsze 
monitorowanie stanu przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach. 

 

3. Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych 

 
Dane statystyczne 

 
W 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 

łącznie 58 kontroli, w 51 podmiotach. 
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 świadczyło pracę 5 925 osób, w tym 4 824 osoby na podstawie 
stosunku pracy, co stanowi 81% ogólnej liczby pracujących. W zakładach objętych kontrolą 
zatrudniano 2 960 pracowników niepełnosprawnych.  

 Zakłady w większości należą do sektora prywatnego, zajmującego się głównie przetwórstwem 
przemysłowym i usługami administrowania, zatrudniającego od 10 do 49 pracowników (zakłady 
średniej wielkości).  

 Najwięcej kontroli, tj. 35 przeprowadzono w podmiotach zapewniających warunki chronione. 
W 22 zakładach pracy chronionej i w 2 zakładach aktywności zawodowej, których siedziby znajdują się 
na terenie działania OIP w Bydgoszczy przeprowadzono kontrole planowane, sprawdzające  
w szczególności spełnianie wymogów warunkujących posiadanie statusu, określonych w przepisach 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na 
podstawie wniosków innych okręgowych inspektoratów pracy przeprowadzone zostały 3 kontrole  
w oddziałach zakładów pracy chronionej. Pozostałe kontrole prowadzone były w związku  
z planowanym „rozszerzeniem” statusu oraz organizowaniem stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych w ramach refundacji ze środków PFRON.  

W zakładach otwartego rynku pracy przeprowadzono 23 kontrole, z czego większość (83%) 
dotyczyła zakładów organizujących stanowiska pracy ze środków PFRON. 

 Ocena przestrzegania przepisów dot. zatrudniana osób niepełnosprawnych dokonana była 
również w wyniku skarg pracowników. W 2022 r. przeprowadzono 12 kontroli skargowych, w tym 
6 w zakładach zapewniających warunki chronione ( w jednym z zakładów pracy chronionej 
przeprowadzono aż 4 takie kontrole).  
 
Analiza nieprawidłowości 
 

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy wykazała, że najniższy poziom 
dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył zagadnień: 

• obiekty i pomieszczenia pracy - niewłaściwy stan techniczny głównie pomieszczeń pracy),  

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne – nieodpowiedni stan techniczny, niedostateczne 
wyposażenie, 

• urządzenia i instalacje energetyczne – głównie brak pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim, brak skutecznej ochrony, 

• bariery architektoniczne – brak oznakowania miejsc niebezpiecznych grożących potknięciem 
się, upadkiem pracownika,  

• czas pracy – głównie niewłaściwe ewidencjonowanie czasu pracy, praca ponad obowiązujące 
pracownika normy,  

• stosunek pracy – w większości brak informacji lub nieprawidłowa informacja o warunkach 
zatrudnienia,  

• urlopy wypoczynkowe – nieudzielanie urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik 
nabył do niego prawo.  
 
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.  
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W jednym z zakładów pracy chronionej stwierdzono rażące naruszenia przepisów prawa. 
Inspektor pracy stwierdził szereg nieprawidłowości dotyczących głównie stanu technicznego obiektów  
i pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposażenia. W wyniku kontroli 
wydanych zostało szereg środków prawnych, tj. 35 decyzji, w tym 2 decyzje wstrzymania prac 
związanych z obsługą maszyn i 1 decyzja wstrzymania eksploatacji – dalsze ich użytkowanie stwarzało 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. Ponadto o niespełnianiu wymogów dla 
zakładu pracy chronionej poinformowany został Wojewoda Kujawsko-Pomorski, który podjął stosowne 
decyzje dotyczące statusu.  

Porównując dane z ostatnich 2 lat należy stwierdzić, że wśród podmiotów zapewniających 
warunki chronione wrosła liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości dot. zagadnień: 
budynki i pomieszczenia pracy, bariery architektoniczne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, czas 
pracy (praca ponad ustalony wymiar, w tym w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej), urlopy 
wypoczynkowe (wzrost dotyczył głównie nieudzielania pracownikom urlopów w roku kalendarzowym,  
w którym nabyli do niego prawo).  

Odnośnie kontroli w podmiotach otwartego rynku pracy, od 2 lat liczba zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości nie zmienia się. W jednym z tego typu zakładów, w którym 
zatrudnionych było ponad 100 pracowników niepełnosprawnych, inspektor pracy stwierdził szereg 
nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. 
Dotyczyły one głównie niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego, niedostarczenia pracownikom odzieży 
roboczej, niewłaściwych przejść w ciągach komunikacyjnych, braku odpowiedniej wentylacji, a także 
czasu pracy, niewypłacenia pracownikom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych  
i nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę.  
 
Przyczyny nieprawidłowości 

 
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 był brak środków finansowych na 
inwestycje. 
 
Wydane środki prawne  

 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali szereg środków 

prawnych, tj. 214 decyzji oraz skierowali 96 wniosków i 60 poleceń. Należy podkreślić, że 49% decyzji 
wydanych zostało i wykonanych jeszcze przed zakończeniem kontroli.  

W porównaniu do 2021 r. wydano mniej decyzji wstrzymujących pracę/eksploatację maszyn 
(biorąc pod uwagę liczbę kontroli), co świadczy o tym, iż spada liczba zakładów, w których występują 
bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.  
 
Uzyskane efekty 

 
W wyniku działań kontrolnych i zastosowanych środków prawnych uzyskano znaczące efekty 

w zakresie poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  
O dużej skuteczności podjętych działań świadczy odsetek decyzji i wniosków, które zostały 

zrealizowane – 91%.  
Największe efekty osiągnięto w wyniku kontroli w zakładach pracy chronionej, gdzie wydano 

najwięcej środków prawnych. W wyniku kontroli w jednym z takich zakładów Wojewoda Kujawsko-
Pomorski podjął decyzję o utracie przez firmę statusu. Ponowna kontrola przeprowadzona w zakładzie 
wykazała, że nałożone na niego decyzje zostały wykonane. Podjęte przez pracodawcę działania 
mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem i wyrażona przez Państwową Inspekcję Pracy 
pozytywna opinia spowodowały, iż Wojewoda ponownie rozpatrzył sprawę i przywrócił pracodawcy 
status zakładu pracy chronionej.  

Również w zakresie działań prewencyjnych osiągnięte zostały szczególne efekty. „Wsparcie 
osób niepełnosprawnych – programy działania służące zwiększeniu szans na zatrudnienie” – to temat 
Jubileuszowej X Konferencji „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu” zorganizowanej przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. Osiągnięte cele to m.in.: zwiększenie świadomości  
u pracodawców poszukujących pracowników oraz osób z niepełnosprawnością gotowych do podjęcia 
pracy, przekazanie zainteresowanym, jak przygotować pracownika, gdzie i jakiego wsparcia może 
szukać, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku, przypomnienie o aspektach prawnych, 
merytorycznych i finansowych związanych z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością, promowanie 
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instytucji i przedsiębiorców z regionu zatrudniających osoby niepełnosprawne, aby stanowiły inspirację 
dla innych potencjalnych pracodawców, zaprezentowanie osób, które mimo swojej niepełnosprawności 
doskonale radzą sobie na rynku pracy, zaprezentowanie sposobów radzenia sobie w pracy 
i pokonywaniu barier psychologicznych.  

 

4. Przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach 
handlowych wielkopowierzchniowych oraz  
w pozostałych placówkach handlowych. 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 3 kontrole placówek wielkopowierzchniowych oraz 16 kontroli innych placówek 
handlowych. Kontrolę prowadzony były w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Wszystkie skontrolowane podmiotu należały do sektora prywatnego. 

 
Struktura zatrudnienia w skontrolowanych podmiotach przedstawiała się następująco: 

• dla placówek wielkopowierzchniowych: 
o od 11 do 49 pracowników – 1 placówka handlowa, 
o od 50 do 249 – 2 placówki handlowe. 

• dla pozostałych placówek handlowych: 
o do 9 pracowników – 10 placówek handlowych, 
o  od 10 do 49 pracowników – 6 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: 

• dla placówek wielkopowierzchniowych: 
o 4 wystąpienia zawierające 35 wniosków 
o 31 decyzji w tym 6 decyzji ustnych wydanych w trakcie kontroli  

• dla pozostałych placówek handlowych: 
o 10 poleceń wykonanych w trakcie kontroli, 
o 12 wystąpień zawierających 95 wniosków, 
o 107 decyzji w tym 31 decyzji ustnych. 

 
Ponadto w 6 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika w tym w trzech przypadkach nałożono mandaty na kwotę 3 300 zł, w dwóch 
przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego a w jednym przypadku skierowano 
wniosek o ukaranie do sądu karnego.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczyły: 

• dla placówek wielkopowierzchniowych: 
o zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (przy obsłudze maszyn  

i urządzeń eksploatowanych w zakładzie czy też dotyczących składowania  
i magazynowania), 

o wykazu substancji niebezpiecznych i mieszanin chemicznych stosowanych  
w kontrolowanych podmiotach oraz ich kart charakterystyki, 

o magazynowania i składowania (w szczególności w zakresie umieszczenia informacji  
o dopuszczalnych obciążeniach regałów magazynowych), 

o szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
o zapewnienia właściwego stanu dróg transportowych, 
o ryzyka zawodowego  

• dla pozostałych placówek handlowych: 
o brak oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnienie w tej ocenie istotnych 

elementów procesu pracy, 
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o brak lub niewłaściwe, tj. z istotnymi brakami, instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
pracy, 

o nieprawidłowości w obszarze szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(dopuszczanie do pracy bez właściwych szkoleń bhp, brak programów szkoleń, brak 
harmonogramów przeprowadzania szkoleń bhp), 

o brak lub niewłaściwe zaplecze higieniczno-sanitarne, 
o niewydawanie odzieży/obuwia roboczego lub braki dotyczące ustalenia rodzaju tej 

odzieży/obuwia 
 

Stwierdzone nieprawidłowości w obszarze prawnej ochrony pracy dotyczyły: 

• dla placówek wielkopowierzchniowych: 
o zatrudnianie pracowników w dni objęte tzw. „zakazem handlu”, 
o nieprawidłowości w zakresie czasu pracy (np. niezapewnienie minimalnego 35 

godzinnego odpoczynku tygodniowego),  
o nieprowadzenie dla wszystkich pracowników danego podmiotu lub niewłaściwe 

prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
o podejmowanie przez pracowników pracy dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej,  
o nieprawidłowości dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

polegające na wypłacie tego świadczenia dopiero przy najbliższym terminie płatności 
wynagrodzenia za pracę, 

o nieterminowe wydawanie świadectw pracy, 

• dla pozostałych placówek handlowych w obszarze: 
o dokumentacji pracowniczej, np.: brak ewidencji czasu pracy, nieprowadzenie lub 

prowadzenie niezgodnie z przepisami akt osobowych pracowników, 
o czasu pracy, np. niezapewnienie należnej liczby dni wolnych od pracy wynikających  

z niedziel, świąt oraz rozkładu czasu pracy w średnio pięciodniowym tygodniu pracy, 
brak rozkładów czasu pracy, 

o stosunku pracy, np.: zawieranie umów na okres próbny dłuższych niż 3 m-ce, brak 
formy pisemnej umów o pracę przed dopuszczeniem do pracy,  

o wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, np.: niewypłacanie 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

 
Do najbardziej jaskrawych przypadków łamania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

należało m.in.: brak w ogóle lub aktualnych pomiarów elektrycznych czy też dopuszczanie do pracy 
pracowników bez wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz brak spisu substancji i mieszanin 
chemicznych i niebezpiecznych stosowanych w podmiotach oraz ich kart charakterystyki. W zakresie 
prawnej ochrony stosunku pracy w jednym przypadku stwierdzono zatrudnienie pracowników  
w niedzielę jako dniu objętym „zakazem handlu”. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

 
W przypadku placówek wielkopowierzchniowych w ocenie inspektorów pracy stan 

przestrzegania praworządności w stosunkach pracowniczych w kontrolowanych podmiotach należy 
ocenić pozytywnie. Stwierdzone nieprawidłowości (oprócz jednego przypadku naruszenia dotyczącego 
zakazu handlu w niedziele, święta) trudno oceniać w kategoriach rażących czy mających charakter 
systemowego naruszania prawa zmierzającego do uszczuplenia uprawnień pracowniczych. 
Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z nieznajomości przepisów prawa pracy lub niewłaściwej ich 
interpretacji, czy też ze złej organizacji pracy własnej osób kierujących pracownikami oraz zespołu 
pracowników którymi zarządzali. 

Jeżeli spojrzymy na stan przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy  
w pozostałych placówkach handlowych zauważymy, że powstałe nieprawidłowości wynikają m.in.:  
z niskiego poziom szkolenia w zakresie bhp pracodawców, osób kierujących pracownikami,  
z niedostatecznej motywacji pracodawców i osób kierujących pracownikami do działań na rzecz 
poprawy warunków pracy czy też z niedostatecznej wiedzy prezentowanej przez pracowników, osoby 
kierujące pracownikami i pracodawców oraz służbę bhp. Ponadto w zakresie prawnej ochrony pracy 
należy zwrócić uwagę na takie ich przyczyny jak np.: brak zaplecza kadrowo – płacowego, 
niedostateczna znajomością przepisów prawa pracy czy też nieumiejętnie prowadzona polityka 
kadrowa. 
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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 kontrolowanych podmiotach (oprócz 
przypadku naruszenia przepisów o zakazie handlu w niedziel, święta i niektóre dni), co do zasady nie 
należą do rażących i budzących powszechne oburzenie, jednakże wymagają stałego monitowania 
przez organy powołane do kontroli i nadzoru warunków pracy oraz wsparcia merytoryczne poprzez 
angażowanie podmiotów z tej branży w programy prewencyjne inspekcji pracy.  
 

5. Handel – przestrzeganie przepisów o ograniczeniu 
handlu w niedzielę i święta 

 

A. Placówki wielkopowierzchniowe 
 

Liczba kontroli 
 
W ramach realizacji tematu 240W w 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzono 9 kontroli placówek wielkopowierzchniowych. W kontrolowanych dniach 
zatrudnionych było 126 osób.  

Ponadto w 2022 r. inspektorzy pracy podjęli na terenie działania Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy czynności rozpoznawcze dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o zakazie 
handlu przez sklepy sieci „Biedronka”. Czynnościami objęto 52 placówki – wszystkie były zamknięte.  
 
Liczba rozpatrzonych skarg 

 
W 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 5 skarg dotyczących 

naruszenia zakazu pracy w niedziele w placówkach wielkopowierzchniowych. Wszystkie skargi 
inspektorzy pracy przeprowadzający czynności kontrolne uznali za zasadne. W trakcie kontroli 
pracodawcy powołali się na wyłączenie spod przepisów ww. ustawy z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którym zakaz nie 
obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, 
sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Jeden z pracodawców powierzył pracownikom w niedzielę 
objętą zakazem handlu czynności związane z inwentaryzacją towarów, tj. pracownicy dokonywali spisu 
towarów znajdujących się w sklepie. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2022 r. nie wpłynęły skargi dotyczące 
naruszenia zakazu handlu w święto, Wigilię Bożego Narodzenia ani Wielką Sobotę.  
 
Analiza nieprawidłowości 

 
Kontrole z zakresu przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz niektóre inne dni w 2022 r. wykazały 8 na 9 przypadków nieprawidłowego stosowania 
wyłączeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy. Przedsiębiorcy prowadzący sklepy sieci 
handlowych powierzając pracownikom pracę w niedziele objęte zakazem powołali się na art.  
6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie  
z którym zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność  
w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Pracodawcy przedstawili dokumenty,  
w tym: umowy z wydawnictwami książkowymi, z informacjami o zmianach dokonanych w aktach 
notarialnych w zakresie PKD - między innymi o rozszerzeniu działalności o działalność obiektów 
kulturalnych i działalność bibliotek. Właściciele placówek handlowych dokonali zakupu książek i wydali 
regulamin ich wypożyczania w zakresie Klubu Czytelnika. Pracodawcy dysponowali profesjonalną 
opinią prawną. Inspektorzy pracy w toku kontroli, w tym w trakcie oględzin sklepu, nie stwierdzili aby na 
całej powierzchni poszczególnych placówek odbywała się działalność kulturalna, w tym czytelnicza. Na 
terenie sklepów wydzielono część powierzchni ze stolikami i krzesłami oraz regałami zapełnionymi 
książkami Pozostałą część sklepów zajmowały w szczególności: regały z towarami budowlanymi, 
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ogrodowymi i dekoracyjnymi (w sklepach budowlanych), w sklepach sieci branży spożywczo-
przemysłowej - regały z artykułami spożywczymi i chemicznymi.  

W odniesieniu do 2022 r. wszystkie nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli 
przeprowadzonych w sieciach sklepów handlowych, w obszarze przepisów prawa, wynikających  
z ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 
należy uznać za szczególnie rażące w kontekście ilości niedziel i ilości pracowników, którym 
powierzono pracę w te dni.  

Jedna z kontrolowanych placówek handlowych otwarta była we wszystkie dni tygodnia, w tym 
w każdą niedzielę. Na podstawie okazanych kart ewidencji czasu pracy ustalono, że pracownicy 
świadczyli pracę w niedziele objęte zakazem handlu. Ustalono, że pracę świadczyło od 11 do 14 osób.  

Pracodawca powoływał się na wyłączenie spod przepisów ww. ustawy, tj. z art. 6 ust. 1 pkt 10 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Kontrolującym Inspektorom 
Pracy okazano Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie zmiany umowy 
w zakresie rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej – dopisano m. in. działalność obiektów 
kulturalnych (PKD 90.04Z), działalność bibliotek (PKD 91.01.A), działalność klubów sportowych (PKD 
93.11.Z). W sklepie zorganizowano wydzieloną powierzchnię - Klub Czytelnika. Zapewniono regały  
z książkami, w tym książkami dla dzieci, stolik i krzesła. 

Właściciel placówki dokonał zakupu książek i wydał regulamin ich wypożyczania oraz zawarł 
umowy z kilkoma wydawnictwami, obejmującymi swoim zakresem m. in. rozpowszechnianie informacji 
o wydawanych drukiem publikacjach, szerzenie kultury czytelnictwa wśród klientów placówki 
handlowej, promocję kultury literackiej i czytelnictwa.  

Podobny jak wyżej schemat organizacyjny, polegający na wykorzystaniu wyżej omawianego 
wyłączenia zastosowały pozostałe ze skontrolowanych placówek, poza jednym sklepem branży 
budowlanej, w którym stwierdzono naruszenie przepisów ustawy poprzez powierzenie pracownikom 
wykonywania czynności związanych z handlem, polegającej na dokonywaniu inwentaryzacji towarów 
placówki.  
 
Przyczyny nieprawidłowości 

 
Zgodnie z opiniami inspektorów pracy otwieranie sklepów w niedziele objęte zakazem handlu 

wynika przede wszystkim z możliwości jakie stwarza sama ustawa – zapewnienie 32 wyjątków od 
zakazu, w tym w większości mało precyzyjnych, bez dodatkowych wytycznych – zachęca 
przedsiębiorców do skorzystania z nich. Z poczynionych obserwacji wynika, że zainteresowanie ze 
strony klientów placówek jest znaczne, co wpływa na wyniki finansowe sklepów.  

W jednym z kontrolowanych sklepów pracodawca wyjaśnił, że powodem mającym wpływ na 
decyzję powierzania pracownikom pracy w niedziele jest napływ obywateli Ukrainy, co spowodowało 
zwiększone zapotrzebowanie na produkty spożywcze. Pracodawcy wyjaśniali również, że obroty 
sklepów otwartych w niedzielę pozwalają częściowo zrekompensować rosnące ceny utrzymania 
działalności, w tym m. in. pokrycie cen prądu, zakupu towarów, ogrzewania, itp.  

Zmiana przepisów od dnia 1 lutego 2022 r. spowodowała, że przedsiębiorcy, którzy wcześniej 
korzystali z wyłączenia polegającego na świadczeniu usług pocztowych skorzystali z kolejnej 
możliwości, spośród 32 wynikających z ustawy o zakazie handlu, zgodnie z którą zakaz handlu  
w niedziele i święta nie obowiązuje. Nieprecyzyjne, ogólne brzmienie przepisu z art. 6 ust. 1 pkt 10,  
w tym brak dokładnej definicji np. „czytelni” powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący placówki 
wielkopowierzchniowe coraz chętniej korzystają z wymienionego wyłączenia, tym bardziej że 
dotychczasowe orzecznictwo sądowe przemawia na ich korzyść. 

Ze składanych przez pracodawców wyjaśnień wynika, że sieci nie nakładają na nich 
obowiązku otwierania sklepów w niedziele objęte zakazem a prowadzenie handlu w niedziele 
związane jest z okazywanym zapotrzebowaniem w tym zakresie ze strony klientów placówek. 
Dodatkowo w trakcie kontroli ustalono, że pracownicy jednego ze skontrolowanych sklepów 
zainteresowani są pracą w niedzielę, ze względu na dodatkową rekompensatę pieniężną jaką oferuje 
pracodawca.  
 
Wydane środki prawne, uzyskane efekty 
 

W wyniku przeprowadzonych w 2022 r. kontroli 9 placówek wielkopowierzchniowych 
inspektorzy pracy wydali 7 wniosków w Wystąpieniu a w 2 przypadkach (kontrole sprawdzające) 
stwierdzili niewykonanie wydanego wniosku.  

W jednym przypadku inspektorzy pracy nałożyli na pracodawcę mandat karny  
w wysokości 1 000,00 zł, w 8 przypadkach kontrolujący skierowali do sądu wnioski o ukaranie.  
W 3 przypadkach sądy rejonowe wydały wyroki nakładając na pracodawców kary grzywny  
w wysokości 1 000,00 zł, w jednym 2 000,00 zł i w jednym 3 000,00 zł. W każdym przypadku 
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pracodawcy złożyli sprzeciwy od wyroków nakazowych. W jednym z przypadków sąd rozstrzygnął 
sprzeciw na korzyść pracodawcy i po przeprowadzonej rozprawie umorzył postępowanie uznając, że 
powyższy czyn nie ma znamion wykroczenia, gdyż pracodawca prawidłowo skorzystał z wyłączenia 
spod zakazu handlu, otwierając Klub Czytelnika. Pozostałe sprawy są nadal w toku.  

 
Pracodawcy sieci sklepów handlowych działający na terenie objętym właściwością 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, pomimo kontroli inspektorów pracy, zakończonych 
skierowaniem wniosków do sądu o ukaranie, nadal powierzają pracownikom pracę w handlu  
w niedziele objęte zakazem. Pracodawcy niezmiennie powołują się na wyłączenie spod przepisów ww. 
ustawy z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 
W sklepach zorganizowano wydzielone powierzchnie - Kluby Czytelnika, Wypożyczalnie, Czytelnie. 
Zapewniono regały z książkami, w tym książkami dla dzieci, stoliki i krzesła. Właściciele placówki 
dokonali zakupu książek i wydali regulaminy ich wypożyczania oraz zawarli umowy z wydawnictwami. 
Pracodawcy powołuje się na profesjonalną opinię prawną, kierując się wygranymi sprawami w sądach 
na terenie kraju. 
 

B. Małe placówki handlowe 
 

Liczba rozpatrzonych skarg 
 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 298 kontroli małych 

sklepów. W skontrolowanych placówkach pracę świadczyło 1080 osób pracowników i 224 osoby 
zatrudnione na podstawie umów zlecenia.  
 
Liczba rozpatrzonych skarg 

 
W toku kontroli prowadzonych w 2022 r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy rozpatrzono łącznie 66 skarg, z czego 34 skargi uznano za niezasadne, 14 za 
uzasadnione a 18 oznaczono jako niemożliwe do ustalenia. Ostatnie dotyczyły w szczególności skarg, 
które wpłynęły na placówki korzystające z wyłączeń, co do których należało wykazać co najmniej 40% 
przychodu z przeważającej działalności, za okres który w momencie przeprowadzania czynności 
kontrolnych lub rozpoznawczych nie podlegał jeszcze sprawdzeniu.  

 
W 2022 r. spośród ww. 66 skarg 32 skargi rozpatrzono po przeprowadzeniu postępowań kontrolnych 
(na pozostałe udzielono odpowiedzi bez kontroli), w tym:  

• 28 skarg dotyczyło naruszenia zakazu pracy w niedzielę,  

• 3 skargi dotyczyły zakazu pracy w święto, 

• 1 skarga dotyczyła zakazu pracy w Wielką Sobotę, po godzinie 14:00. 
 
Spośród skarg rozpatrzonych w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych 

stwierdzono zasadność 12 skarg.  
 
Analiza nieprawidłowości 

 
Sklep Spółki z Torunia – kontrola wykazała, że pracodawca powierzał wykonywanie pracy 

w handlu zatrudnionym oraz pracownikom, powołując się na prowadzenie Klubu Czytelnika. Na terenie 
hali sklepowej zorganizowano kilka punktów, w których na półkach wyłożono książki, wydzielono 
niewielką powierzchnię, wyposażoną w fotele, stoliki, półki z książkami przed wejściem na salę 
sklepową – przed rzędem kas. Na tej przestrzeni zorganizowano czytelnię i wypożyczalnię książek. Ta 
przestrzeń określana jest przez pracodawcę jako Klub Czytelnika.  

 
Sklep w Bydgoszczy – kontrola wykazała, że w okresie od 01.02.2022 r. do  

06.03.2022 r. w niedzielę pracę świadczyły: w dniu 20.02.2022 r. – 1 osoba (zleceniobiorca) i w dniu 
27.02.2022 r. – 1 osoba (pracownik). W trakcie kontroli pracodawca wyjaśnił, że korzysta z wyłączenia 
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o zakazie handlu, prowadząc wypożyczalnię sprzętu 
sportowego. W sklepie powieszona była informacja o możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego 
w cenie 20 zł na 2 dni. Wymieniony sprzęt to: szachy, warcaby, sprzęt do badmintona, paletki do ping-
ponga. 

 
Sklep Spożywczy w Grudziądzu – kontrola wykazała, że pracodawca powierza pracownikowi 

pracę w handlu w niedziele objęte zakazem. W toku kontroli ustalono, że w sklepie ustawione zostały 
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stół i krzesło oraz regał z wyłożonymi na nim książkami. Na dzień rozpoczęcia kontroli nie został także 
sporządzony regulamin czytelni oraz nie została zawarta z wydawnictwami żadna umowa dotycząca 
udostępniania książek wydanych przez wydawnictwa. Właściciel kontrolowanego podmiotu oświadczył, 
że prasa udostępniana na stoliku oraz wypożyczane książki kupowane są przez właściciela we 
własnym zakresie (nie została zawarta żadna umowa dotycząca dostarczania prasy i książek). 
Ustalono także, że nie są prowadzone żadne karty dotyczące wypożyczanych lub pobieranych książek 
oraz prasy. Miejsce wykonywania sprzedaży przez podmiot kontrolowany stanowi większą część 
pomieszczenia, natomiast czytelnia została wydzielona jako dodatkowe miejsce w pomieszczeniu 
sprzedaży. 

 
Sklep sieciowy w Bydgoszczy – kontrola wykazała, że pracodawca prowadzi sklep spożywczo 

– monopolowy i powierza pracownikowi pracę w handlu. W sklepie umieszczono informację  
o możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego w cenie 20 zł na 2 dni. Wymieniony sprzęt to: szachy, 
warcaby, sprzęt do badmintona, paletki do ping-ponga. Brak regulaminu wypożyczalni. 

 Poza powyższymi pojedyncze przypadki naruszeń ustawy w 2022 r. dotyczyły  
m. in. powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania 
czynności związanych z handlem, pomimo braku wyłączenia prowadzonej działalności gospodarczej 
spod przepisów ww. ustawy. Jako powody naruszeń pracodawcy wskazywali najczęściej, że zaistniała 
sytuacja miała charakter wyjątkowy oraz, że pracownik lub zatrudniony zastąpił pracodawcę w pracy 
w tym dniu „na krótką chwilę” (np. nagła konieczność opuszczenia przez pracodawcę miejsca pracy ze 
względu na stan zdrowia członka rodziny).  

Pracodawcy prowadzący działalność w sklepach jednej z sieci powierzali pracę  
w handlu pracownikom lub zatrudnionym powołując się na wyłączenie z art. 6 ust. 31 ustawy o zakazie 
handlu, zgodnie z którym zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych prowadzonych przez 
podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w zakresie czynności 
związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych 
czynności. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w tym zakresie przede wszystkim powierzania 
pracownikom lub zatrudnionym pracy w handlu (proces sprzedaży, w tym obsługa klienta i kasy 
fiskalnej) a nie – zgodnie z brzmieniem przepisu – czynności związanych z handlem. Tego typu 
nieprawidłowość stwierdził inspektor pracy w trakcie kontroli sklepu w Chełmnie, w którym w niedzielę 
objętą kontrolą klientów sklepu obsługiwała pracownica. Właścicielka sklepu powołała się na ww. 
wyłączenie okazując inspektorowi pracy pismo otrzymane od jednego ze swoich dostawców - tj. Spółki,  
z siedzibą w Gdańsku. Pismo podpisane przez pracownika Kancelarii Prawnej zatytułowano 
„interpretacja przepisów ustawy o ograniczeniu pracy w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”  
i wskazano w nim, że placówki handlowe prowadzone przez podmioty nabywające towary  
w wymienionej Spółce z siedzibą w Gdańsku są zwolnione spod zakazu handlu w niedziele i święta,  
o którym mowa w art. 5 ustawy. 

Część przedsiębiorców nie powoływała się na jakiekolwiek wyłączenia spod zakazu handlu.  
Niektórzy przedsiębiorcy w sposób nieprawidłowy stosowali wyłączenie wynikające z ustawy o zakazie 
handlu z art. 6 ust. 4, zgodnie z którym zakaz nie obowiązuje przedsiębiorców korzystających  
z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, 
rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków. Najczęściej praca w handlu powierzana 
była kuzynce lub teściowej, wskutek nieznajomości lub błędnej interpretacji przepisu.  
 
Przyczyny nieprawidłowości 

 
Zgodnie z opiniami inspektorów pracy otwieranie sklepów w niedziele objęte zakazem wynika 

przede wszystkim z możliwości jakie stwarza sama ustawa – zapewnienie 32 wyjątków od zakazu,  
w tym w większości mało precyzyjnych, bez dodatkowych wytycznych – co zachęca przedsiębiorców 
do skorzystania z nich. Z poczynionych obserwacji wynika, że zainteresowanie robieniem zakupów ze 
strony klientów placówek jest znaczne, co wpływa na wyniki finansowe sklepów. Znaczące ilości 
klientów w niedziele odnotowują przedsiębiorcy prowadzący markety budowlane.  

W przypadku małych sklepów dodatkowym, znaczącym argumentem jest znaczna konkurencja 
w handlu ze strony dużych sklepów sieciowych. Prowadzenie handlu w niedziele jest szansą na 
„podreperowanie” budżetu małego sklepu wiejskiego lub osiedlowego.  

Pracodawcy wyjaśniali również, że obroty sklepów otwartych w niedzielę pozwalają częściowo 
zrekompensować rosnące ceny utrzymania działalności, w tym m. in. pokrycie cen prądu, zakupu 
towarów, ogrzewania, itp.  

Zmiana przepisów od dnia 1 lutego 2022 r. spowodowała, że przedsiębiorcy, którzy wcześniej 
korzystali z wyłączenia polegającego na świadczeniu usług pocztowych skorzystali z kolejnej 
możliwości, spośród 32 wynikających z ustawy o zakazie handlu, zgodnie z którą zakaz handlu 
w niedziele i święta nie obowiązuje. Nieprecyzyjne, ogólne brzmienie przepisu z art. 6 ust. 1 pkt 10,  
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w tym brak dokładnej definicji np. „czytelni” powoduje, że przedsiębiorcy prowadzący placówki 
wielkopowierzchniowe coraz chętniej korzystają z wymienionego wyłączenia, tym bardziej że 
dotychczasowe orzecznictwo sądowe przemawia na ich korzyść. 

Podczas jednej z kontroli pracodawca oświadczył, że w związku z pogarszającą się sytuacją 
na rynku, obniżeniem wpływów, podniesieniem kosztów energii elektrycznej podjął decyzję  
o uruchomieniu handlu w niedzielę od lipca 2022 r. Poza powyższymi pojedyncze przypadki naruszeń 
ustawy w 2022 r. dotyczyły m. in. powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy  
w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, pomimo braku wyłączenia prowadzonej 
działalności gospodarczej spod przepisów ww. ustawy. Jako powody naruszeń pracodawcy 
wskazywali najczęściej, że zaistniała sytuacja miała charakter wyjątkowy oraz, że pracownik lub 
zatrudniony zastąpił pracodawcę w pracy w tym dniu „na krótką chwilę” (np. nagła konieczność 
opuszczenia przez pracodawcę miejsca pracy ze względu na stan zdrowia członka rodziny).  
 
Wydane środki prawne, uzyskane efekty 

 
Dokonując oceny przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele  

i święta oraz w niektóre inne dni, obowiązujących od 1 lutego 2022 r. przeprowadzono ogółem 298 
kontroli w małych placówkach handlowych.  

W odniesieniu do małych sklepów w 2022 r. nieprawidłowości stwierdzono w 39 przypadkach 
na 298 kontroli, co stanowi ok. 19,7% w stosunku do wykonanych kontroli. Biorąc pod uwagę, że  
w 2021 r. liczba ta wynosiła 2,23%, to mamy do czynienia ze znacznym wzrostem nieprawidłowości  
w stosunku do roku ubiegłego.  

Powyższe oznacza, że zmiana przepisów od 1 lutego 2022 r. w powiązaniu (prawdopodobnie) 
z pogarszającą się sytuacją społeczno – gospodarczą kraju spowodowała, że przedsiębiorcy częściej 
podejmowali próby naruszania przepisów ustawy o zakazie handlu.  

W wyniku przeprowadzonych w 2022 r. kontroli małych sklepów inspektorzy pracy 
Okręgowego inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wydali ogółem 29 wniosków w Wystąpieniach. Na 
pracodawców nałożono 24 mandaty karne na łączną kwotę 24 700,00 zł. Ponadto do pracodawców 
skierowano 9 środków oddziaływania wychowawczego a wobec 5 pracodawców skierowano wnioski 
do sądów o ukaranie.  

 

6. Edukacja - przestrzeganie przepisów prawnej ochrony 
pracy 

 
Liczba przeprowadzonych kontroli oraz poddanych kontroli placówek publicznych 
i niepublicznych 

 
W 2022 r. inspektor pracy z OIP w Bydgoszczy przeprowadził 2 kontrole u 2 pracodawców,  

u których zatrudnionych było 92 pracowników, w tym 82 kobiety i 8 zleceniobiorców oraz 5 osób 
niepełnosprawnych.  
 
Rodzaj skontrolowanych jednostek oświatowych, z podaniem ich liczby 

 
Skontrolowano następujące jednostki oświatowe: 1 placówkę publiczną oraz 1 placówkę 

niepubliczną. 
 

Analiza i przyczyny nieprawidłowości 
 
Kontrole potwierdziły występowanie innych naruszeń w placówce publicznej, gdzie 

zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela , inne w placówce niepublicznej, gdzie zastosowanie 
mają przepisy kodeksu pracy. Inspektor pracy skierował do pracodawców 2 wystąpienia zawierające 
13 wniosków, wykonano wszystkie wnioski. Przyczyny nieprawidłowości to brak znajomości przepisów 
prawa pracy. 

W zakresie nawiązywania stosunku pracy ustalono, że w placówce niepublicznej nie 
potwierdzono warunków zatrudnienia jednemu z pracowników od 01.11.2020 r. Na polecenie 
inspektora pracy zawarto umowę o pracę w trakcie kontroli. Ponadto w placówce nie określono  
w obwieszczeniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Nie prowadzono 
kart ewidencji czasu pracy pracowników. Wypłaty wynagrodzeń odbywały się po terminie a jednemu  
z pracowników zaniżono podstawę wynagrodzenia za czas choroby.  
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W placówce publicznej stwierdzono przypadki naruszania prawa do 11 godzin odpoczynku 
dobowego pracowników oraz nie zapewnienie przerw na spożycie posiłku. 
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. Natomiast w obu 
placówkach urlopy nie są udzielane w danym roku kalendarzowym. 

W placówce publicznej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczania odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Ustalono, że w 2022 r. jedna 
emerytka nie podała wysokości pobieranych świadczeń, stąd odpis na ZFŚŚ został zaniżony. W obu 
placówkach inspektor pracy zastosował postępowanie wykroczeniowe: 

Mandat karny w kwocie 1 500,- zł oraz środek wychowawczy – ostrzeżenie.  
 
Uzyskane efekty. 

 
Po kontrolach pracodawcy poinformowali o wykonaniu wszystkich (13) wniosków (2) 

wystąpień. W placówce publicznej zapewniono, że organizacja Rad Pedagogicznych będzie najpóźniej 
do godziny 19.00 tak, aby zapewnić 11 godzinny odpoczynek pracownikom. Pracownicy świadczący 
pracę powyżej 6 godzin mają ujętą w harmonogramie pracy 15 minutową przerwę. Pracodawca 
wystąpił do ZUS o informację dotyczącą ustalenia wysokości świadczenia pobieranego przez emeryta, 
aby dokonać właściwego naliczenia odpisu na ZFŚS nauczyciela-emeryta. 

W placówce niepublicznej: w trakcie kontroli potwierdzono warunki zatrudnienia pracownikowi 
szkoły od 01.11.2020 r., wyrównano wynagrodzenie chorobowe w kwocie 691,51 zł, wypłaty 
wynagrodzeń odbywają się w terminie.  

W trakcie kontroli inspektor pracy udzielił 5 porad prawnych, w tym 1 z zakresu legalności 
zatrudnienia. 

 

7. Przestrzeganie przepisów dotyczących pracowniczych 
planów kapitałowych 

 
Informacje ogólne 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy inspektorzy pracy przeprowadzili w 2022 r. 
ogółem 13 kontroli w 12 podmiotach, w tym 1 kontrolę zainicjowaną skargą. Zadanie zrealizowano u 12 
pracodawców objętych stosowaniem ustawy: 

• od 1 lipca 2019 r., będących podmiotami zatrudniającymi co najmniej 250 osób według stanu 
na dzień 31 grudnia 2018 r. w ilości 5 kontroli, 

• od 1 stycznia 2020 r., będących podmiotami zatrudniającymi co najmniej 50 osób według stanu 
na dzień 30 czerwca 2019 r. w ilości 5 kontroli, 

• od 1 lipca 2020 r., będących podmiotami zatrudniającymi co najmniej 20 osób według stanu na 
dzień 31 grudnia 2019 r. w ilości 2 kontroli, 

• od 1 stycznia 2021 r. pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów 
publicznych (bez względu na stan zatrudnienia) w ilości 1 kontroli. 
 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających, co najmniej 250 osób i co 

najmniej 50 osób oraz w zakładach branży przetwórstwa przemysłowego.  
 

Podsumowanie i wnioski 
 

W skontrolowanych jednostkach pracę świadczyły 3 252 osoby, w tym 3 046 pracowników na 
podstawie stosunku pracy, 206 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Ustalono, że do PPK 
przystąpiło: 

• 1 109 zatrudnionych, 1 osoba na podstawie umowy zlecenia, 

• w wieku od 55-70 lat do PPK przystąpiło 3 zatrudnionych, 

• 8 uczestników PPK wnioskowało o finansowanie wpłaty dodatkowej do 2% wynagrodzenia.  
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że: 

• wyboru instytucji finansowej dokonano po wypełnieniu obowiązków informacyjnych 
wynikających z ustawy, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą,  
a w pozostałych jednostkach w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną 
w trybie przyjętym w danym podmiocie, 
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• zawarcie umowy o zarządzanie PPK nastąpiło w ustawowym terminie, 

• zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych nastąpiło  
w przewidzianym terminie, 

• pracodawcy wywiązali się z nałożonych obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych 
planach kapitałowych, z wyjątkiem 2 podmiotów, które nie dopełniły obowiązku dokonywania 
wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, 

• prawidłowo zgłaszane były wymagane ustawą dane oraz prowadzona dokumentacja 
związana z obliczaniem wpłat do PPK, 

• przestrzegany był również zakaz nakłaniania osób zatrudnionych lub uczestników do 
rezygnacji z oszczędzania w PPK, 

• inspektorzy udzielili łącznie 50 porad dotyczących prawnej ochrony pracy. 
 
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 ustawa dotyczy już wszystkich podmiotów. 

 

8. Kontrole sprawdzające poprawność wypełniania przez 
pracodawców informacji ZUS IWA 

 
Weryfikacja poprawności danych zawartych w druku ZUS-IWA 
 
W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono267 kontroli poprawności 
danych zawartych w druku ZUS-IWA. W wyniku tych kontroli inspektorzy pracy: 

• W 21 przypadkach polecili wprowadzenie w drukach ZUS-IWA danych zgodnych 
ze stanem faktycznym, a pracodawcy naprawili nieprawidłowości w toku kontroli, 

• Skierowali 1 pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z podaniem przez 
podmiot kontrolowany nieprawdziwych danych w deklaracji ZUS-IWA. 
 

Wnioski o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy złożono jeden wniosek do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych o podwyższenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe.  
 

Wspomniany wniosek został złożony przez inspektora pracy w związku z ujawnieniem w toku 
dwóch kolejnych kontroli faktu, iż pracodawca nie podjął skutecznie obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w art. 207 § 2 ustawy Kodeks Pracy i przepisach 
wykonawczych do tej ustawy, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z dnia 19 marca 2003 r.). 
 

Podmiot, którego dotyczył wniosek działa w branży budowlanej. Od 2021 r. doszło 
w podmiocie do 3 wypadków przy pracy, którym uległo 3 pracowników (w tym 1 wypadek śmiertelny  
i 1 wypadek ciężki). 
 
Inspektor pracy stwierdził następujące nieprawidłowości, które skutkowały wnioskiem 
do ZUS: 

• Brak środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

• Brak nadzoru nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. 

• Praca poszkodowanych pod wpływem alkoholu. 
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przychylił się do wniosku inspektora pracy i wydał decyzję  
o podwyższeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
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9. Opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bhp 

 
Informacje ogóle 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

inspektorzy pracy przeprowadzili w ramach realizacji tematu „Opieka zdrowotna – przestrzeganie 
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy” łącznie cztery kontrole:  

• 2 kontrole w niepublicznych podmiotach leczniczych oraz  

• 2 kontrole w publicznych podmiotach leczniczych 
o publicznym stacjonarnym i całodobowym podmiocie leczniczym  
o niepublicznym stacjonarnym i całodobowym podmiocie leczniczym  
o publicznym ambulatoryjnym podmiocie leczniczym  
o niepublicznym ambulatoryjnym podmiocie leczniczym  

 
Liczba zatrudnionych osób we wszystkich kontrolowanych podmiotach z podziałem na rodzaj zawartej 
umowy: 

• Ogółem zatrudnionych – 897 osób 

• Umowy cywilne zlecenie – 99 osób 

• Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych – 349 osób 

• Cudzoziemcy – 0 

• Stosunek pracy - 449 pracowników, w tym kobiet – 413, młodocianych – 0, niepełnosprawnych 
– 25  
 

Kontrolowane podmioty pod kątem formy prawnej stanowiły: 

• 2 spółki prawa handlowego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

• 2 podmioty działające w formie jednostek samorządu terytorialnego 
 
Wszystkie podmioty zostały wpisane do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonych przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. 
 

A. Prawna ochrona pracy 
 
Diagnoza – ocena stanu przestrzegania prawa pracy 

 
Kontrole w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ambulatoryjne (podmiot publiczny i niepubliczny) oraz w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe (podmiot publiczny i niepubliczny) zostały 
przeprowadzone we wszystkich istotnych obszarach w zakresie przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy między innymi w zakresie zatrudniania pracowników, zleceniobiorców, osób 
udzielających świadczeń zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie 
wymaganych do zawarcia stosunku prawnego pracy dokumentów, przepisy prawa zakładowego, 
wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, czasu pracy. 

Dla zdiagnozowania funkcjonowania i stosowania prawa w poszczególnych podmiotach 
dokonano podziału na podmioty publiczne i niepubliczne obejmujące podmioty udzielające świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnie oraz w rodzaju całodobowo i stacjonarnie. 

Dokonując podsumowania w zakresie przeprowadzonych kontroli celowe jest dokonanie 
analizy w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości z uwagi na rodzaj świadczonych usług 
( stacjonarne-całodobowe i ambulatoryjne). Porównując wyniki kontroli w podmiotach leczniczych 
można stwierdzić, że nieprawidłowości, które zostały ustalone we wszystkich jednostkach miały 
zróżnicowaną skalę i rodzaj naruszeń. Liczba zatrudnionych w podmiotach leczniczych osób nie miała 
wpływu na skalę naruszeń.  

Wskazać jednak należy, że w podmiotach udzielających świadczeń w rodzaju ambulatoryjne 
(publicznych i niepublicznych) rodzaj naruszeń prawa w zakresie kontrolowanym była niewielka  
i dotyczyła kwestii formalnych takich jak nieprawidłowości w zakresie ustalania harmonogramów pracy 
dla lekarzy bez określenia godzin rozpoczynania i kończenia pracy w danym dniu a jedynie 
wskazywania godzin przyjęć w gabinecie lekarskim oraz to, że były tworzone jedynie na okresy 
tygodniowe, a nie dla całego okresu rozliczeniowego, nie wskazywanie w umowach o pracę osób 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy informacji o dopuszczalnej liczbie godzin ponad 
określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, których przekroczenie uprawnia do dodatku do 
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wynagrodzenia –nieprawidłowość ta dotyczyła łącznie dwóch podmiotów łącznie 5 pracowników, oraz 
w niewielkim zakresie pod kątem przestrzegania przepisów w obszarze czasu pracy takich jak 
zatrudnianie pracowników dwa razy w tej samej dobie bez formalnego wprowadzenia ruchomego 
systemu czasu pracy, nie udzielanie dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy (niedziel), do końca okresu rozliczeniowego, nieudzielania urlopu 
wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, w obu 
kontrolowanych podmiotach dotyczyło to 7 pracowników. Powyższe jest elementem powtarzającym się 
także w latach ubiegłych. 

Odnosząc się natomiast do wyników kontroli przeprowadzonych w podmiotach udzielających 
świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe (publiczne i niepubliczne) skala naruszeń 
przepisów prawa była nieporównywalnie większa niż w podmiotach udzielających świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne. Naruszenia przepisów prawa w obszarze wypełniania 
obowiązków informowania pracowników o uprawieniach ze stosunku pracy lub wskazywania na piśmie 
innych istotnych elementów stosunku pracy, planowania pracy w podmiotach całodobowych (szpitale), 
występowały podobnie jak w podmiotach ambulatoryjnych, w obszarze miedzy innymi nie 
informowania pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy o dopuszczalnej liczbie 
godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 
pracownika do dodatku do wynagrodzenia, dla obu kontrolowanych podmiotów dotyczyło  
2 pracowników. Ponadto wystąpiły odmienności w zakresie niepoinformowania pracowników  
o warunkach zatrudnienia, dotyczyło 3 pracowników, nieprawidłowe ustalanie indywidualnych 
rozkładów czasu pracy. Natomiast w obszarze czasu pracy planowanie pracy dwa razy w tej samej 
dobie pracowniczej, planowanie czasu pracy lekarzy uniemożliwiające udzielenie odpoczynku  
w wymiarze 11 godzin po dyżurze medycznym czy zapewnienia należnego odpoczynku tygodniowego.  

W kontrolowanych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe największa skala naruszeń dotyczyła jednego z podmiotów niepublicznych w obszarze 
przestrzegania przepisów o czasie pracy, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia przepisów 
prawa o wynagrodzeniach to jest nieprawidłowego ustalenia wysokości należnych świadczeń ze 
stosunku pracy. 

Nieprawidłowości w zakresie czasu pracy dotyczyły nie udzielenia odpoczynku dobowego po 
dyżurze medycznym, nie zapewnienie odpoczynku tygodniowego, nie przestrzeganie ustalonego limitu 
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. Poza tym naruszenia przepisów prawa w zakresie 
czasu pracy spowodowały nieprawidłowe ustalenie należnego wynagrodzenia za pracę w postaci: nie 
wypłacenia dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dobie, niewypłacenie 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dzień wolny, zaniżenie wysokości 
dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych za dyżury medyczne, w związku z podejmowaniem 
pracy przez pracowników dwa razy w tej samej dobie nie wypłacono należnych dodatków, 
nieprawidłowość ta miała charakter stały, bowiem nie dokonywano wypłat dodatków w okresie do 
trzech lat wstecz, za pracę w porze nocnej wypłacano dodatek w zaniżonej wysokości nie 
uwzględniwszy aktualnej wysokości wynagrodzenia minimalnego do obliczenia stawki godzinowej. 
Najbardziej rażącym naruszeniem przepisów prawa wynikającego z ustawy o działalności leczniczej 
było zaniżenie należnych dodatków za pozostawanie pracowników w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Pracodawca dokonywał wypłat tego świadczenia za godziny pozostawania 
w gotowości w wysokości ustalonej w regulaminie wynagradzania i aneksach do umów w wysokości od 
5 zł do 15 zł. Nie wykonał dyspozycji przepisu, który stanowi, że za każda godzinę pozostawania 
w gotowości należny dodatek to 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego. 
Nieprawidłowość ta miała charakter stały, bowiem dokonywano zaniżonych wypłat dodatków w okresie 
poprzednich trzech lat.  

Łączna kwota wyegzekwowanych świadczeń ze stosunku pracy bieżących oraz zaległych za 
lata ubiegłe wyniosła 83 845,05 zł. 

Należy także wspomnieć o jednym przypadku gdzie pracodawca zawarł z pracownikiem 
dodatkowa umowę zlecenia w okresie zagrożenia COVID. Pracodawca zawarł dodatkowo  
z pracownikiem umowę cywilna zlecenia na wykonywanie czynności rejestratorki medycznej SOR 
natomiast umowa o pracę wskazywała rodzaj pracy opiekunka medyczna na oddziale obserwacyjno-
zakaźnym polecona w ramach powierzenia innej pracy na piśmie. Praca w ramach umowy zlecenia 
odbywała się w dni harmonogramowo wolne dla pracownika, co jednak nie wpłynęło na 
niezapewnienie należnych pracownikowi odpoczynków poza brakiem odpowiedniej liczby dni wolnych 
w okresie rozliczeniowym. Natomiast wykonywana praca w ramach tych umów była rodzajowo różna. 
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Podsumowanie 
 
W odniesieniu do wszystkich czterech kontrolowanych podmiotów publicznych i niepublicznych 

wskazać należy, że ujawniono w wyniku kontroli podobne lub takie same naruszenia prawa i nie 
stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. 

Na podstawie analizy przeprowadzonych kontroli nie można postawić jednoznacznej tezy, że 
pracodawcy stosują praktyki, które mogłyby prowadzić do obejścia przepisów prawa. Natomiast 
wątpliwość w tej materii budzą ujawnione nieprawidłowości w przypadku niepublicznego podmiotu 
leczniczego udzielającego świadczeń w rodzaju stacjonarnie i całodobowo w odniesieniu do 
nieprawidłowości w zakresie należności z tytułu pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. 

Z uzyskanych od pracodawcy informacji wynika, że miał wiedzę i świadomość, że ustalenie 
zaniżonej stawki za godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych było 
działaniem świadomym, co prowadzi do wniosku, że pracodawca mógł dążyć do obejścia przepisów 
prawa wynikających z ustawy o działalności leczniczej. Natomiast w zakresie dopuszczania do 
podejmowania przez pracowników pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej, pracodawca nie 
miał świadomości, że z tego tytułu należy dokonać naliczenia i wypłacenia należnych dodatków 
podobnie jak w przypadku zaniżenia dodatku za pracę w porze nocnej. Upatrywać źródeł 
nieprawidłowości należy w małej dbałości o reagowanie na zmiany przepisów, a także niedostateczną 
wiedzę w zakresie przepisów obowiązujących.  

Dla wszystkich 4 kontrolowanych podmiotów skala naruszeń była na poziomie akceptowalnym 
natomiast w 1 podmiocie niepublicznym udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju całodobowe  
i stacjonarne była na tyle duża, że może wprowadzić w błędne przekonanie, że nie zachodzi poprawa 
funkcjonowania przestrzegania przepisów prawa pracy przez podmioty lecznicze.  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na podstawie, których 
sporządzono ocenę stanu przestrzegania prawa w obszarze prawa pracy dla: 

• Podmioty lecznicze ambulatoryjne ( 2 przychodnie)  

• Podmioty lecznicze całodobowe i stacjonarne (2 podmioty- szpitale) 
 
Przeprowadzono łącznie 4 kontrole w podmiotach leczniczych, z których dwa są podmiotem 

niepublicznym działającym w formie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz dwa podmioty będące podmiotami publicznym działającym, jako jednostki 
organów samorządu terytorialnego. 

 
Przestrzeganie przepisów dotyczących stosunku pracy - tworzenia przepisów prawa 
zakładowego 
 

• nie zamieszczanie w treści regulaminu pracy rozkładów czasu pracy dla poszczególnych grup 
pracowniczych tworząc odrębny dokument 

• nie informowanie pracowników o obwieszczeniu w przypadku braku obowiązku wprowadzenia 
regulaminu pracy 

• w treści regulaminu pracy nie zamieszczano informacji między innymi określających podanie 
okoliczności pozwalających na zmianę harmonogramu czasu pracy, uzupełnienia zapisów 
o możliwości stosowania wydłużonego wymiaru dobowego czasu pracy do 12 godzin, 
możliwości stosowania zamiennie wolnego z art. 188 kodeksu pracy w wymiarze godzinowym 
i w dniach roboczych, nieprawidłowe wskazanie wysokości świadczenia za wypadek przy 
pracy (zasiłek chorobowy), niewskazanie w harmonogramie pracy rodzaju dni wolnych (za 
niedzielę, za święto, z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) 

• niepodanie w regulaminie pracy konkretnego terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. 
 

Prowadzenia akt osobowych oraz treść umów o pracę 
 

• w informacjach o warunkach zatrudnienia nieprawidłowe zapisy w zakresie obowiązujących 
dobowych i tygodniowych norm czasu pracy  

• w treści umów o prace osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, brak informacji 
o dopuszczalnej liczbie godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika, 
których przekroczenie uprawnia do dodatku do wynagrodzenia  

• w aktach osobowych przechowywanie oryginałów dokumentów złożonych przez pracownika  

• wymagane dokumenty zamieszczane w aktach osobowych nie znajdują się w odpowiednich 
częściach akt  

• nie poinformowanie na piśmie o warunkach zatrudnienia  
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• nie potwierdzenie na piśmie umowy o pracę w dniu jej rozpoczęcia – umowa była podpisana 
po terminie; 

• nie przechowywanie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników 
w warunkach niegrożących zagubieniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
 

Prowadzenia dokumentacji w obszarze czasu pracy oraz przestrzegania przepisów o czasie 
pracy 
 

• harmonogramy pracy dla lekarzy nietworzone na okres rozliczeniowy a jedynie na okresy 
tygodniowe i tylko dla godzin pracy wykonywanej w gabinetach lekarskich, nieuwzględniające 
pozostałego dobowego wymiaru czasu pracy 

• planowanie i zatrudnianie pracowników dwa razy w tej samej dobie  

• nie zamieszczanie w ewidencji czasu pracy lekarzy rezydentów informacji o dniu, w którym 
udzielono odpoczynku po dyżurze medycznym; 

• nieprawidłowe zapisy w ewidencji czasu pracy uniemożliwiające prawidłowe ustalanie 
wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. 

• Nieustalenie w przypadku wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy godzin rozpoczynania 
pracy lub wskazania, że praca odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem  

• nie wskazywanie w harmonogram pracy rozkładu godzin pracy poszczególnych pracowników  

• nieprawidłowe planowanie dyżurów medycznych lekarzy uniemożliwiające udzielenie 
odpoczynku w wymiarze 11 godzin po dyżurze medycznym  

• niezapewnianie należnej liczby dni wolnych z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 
w okresie rozliczeniowym 

• nieudzielanie pracownikom za pracę w niedzielę innego dnia wolnego najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego czasu pracy.  

• nie udzielenie pracownikom pełniącym dyżur medyczny, co najmniej 11 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego.  

• nie zapewnianie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku – inne niż zawody 
medyczne. 

• nie udzielanie należnego tygodniowego odpoczynku tygodniowego 

• nieprzestrzeganie przepisów o limicie godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 

• naruszenie limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym gdzie normę tych godzin 
przyjęto na poziomie 150 godzin. 

 
Przestrzegania przepisów w ramach klauzuli opt-out 

 

• nie ujawniono nieprawidłowości - złożono stosowne oświadczenia w sprawie wykonywania 
pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień.  

 
Przestrzegania przepisów o wynagrodzeniach i innych świadczeniach ze stosunku pracy 

 

• w treści regulaminu wynagradzania nie dostosowano taryfikatora kwalifikacyjnego (dot. 
kategorii zaszeregowania pracowników) zamieszczonego w regulaminie wynagradzania do 
zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U 
2021.1801. tj. z dnia 2021.10.04)  

• nie wypłacono dodatku za 5 minut pracy w nadgodzinach wynikających z doby pracowniczej 

• nie wypłacono dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; 

• nie wypłacono dodatków 50% za każda godzinę pracy podejmowaną dwa razy w tej samej 
dobie dla 6 pracowników; 

• ekwiwalent za urlop nie jest wypłacany w dacie ustania stosunku pracy 

• nie wypłacono dodatków 50 lub 100% za zaniżone godziny pracy w ramach dyżurów 
medycznych lekarzy rezydentów 

• nieprawidłowe ustalanie stawki godzinowej dodatku nocnego w wysokości niższej niż 
wynagrodzenie minimalne ustalone dla danego roku kalendarzowego  

• nie wypłacono 22 pracownikom zaniżonego dodatku za pracę w porze nocnej za styczeń 2022 
oraz luty 2022 r.;  

• pracownikom pozostającym w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych zaniżono 
kwotę dodatku, której wysokość wynika z art. art. 98 ustawy o działalności leczniczej, 
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Przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych 
 

• nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w wymiarze obejmującym, co najmniej 
14 dni wypoczynku  

• nieudzielanie urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do 
niego prawo  

• nie jest tworzony plan urlopów, nieuzyskanie w tej materii zgody związków zawodowych  
 

Zawieranie w podmiotach umów cywilnych zlecenia z własnymi pracownikami 
 
Ujawniono, że podmiot niepubliczny (szpital) zawarł ze swoim pracownikiem równolegle umowę 
zlecenie. 

• Umowa zlecenie gdzie przedmiotem umowy była – rejestratorka medyczna SOR z Izba Przyjęć 

• Umowa o pracę zawarta na stanowisko pierwotne – kierownik kancelarii 
 

Każda z umów określała inny rodzaj pracy poza zmianą, gdzie umowa o pracę określała 
stanowisko opiekunka medyczna/ rejestratorka medyczna na SOR z Izbą Przyjęć natomiast umowa 
zlecenia rodzaj wykonywanej pracy określiła rejestratorka medyczna na SOR z Izbą Przyjęć. 
 
Przykłady rażących naruszeń przepisów 
 

Kontrole przeprowadzone w 2 podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju 
ambulatoryjne (publiczne i niepubliczne) nie ujawniły rażących naruszeń prawa. Naruszenia przepisów 
wystąpiły w obszarach prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy, akt osobowych. 

Kontrole przeprowadzone w 2 podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju 
całodobowe i stacjonarne (publiczne i niepubliczne) ujawniły, że najwięcej naruszeń prawa w stopniu 
rażącym wystąpiło w podmiocie niepublicznym udzielających świadczeń w rodzaju stacjonarnie  
i całodobowo w obszarze czasu pracy i wynagrodzeń w mniejszym zakresie w podmiocie publicznym. 
 
W zakresie czasu pracy 
 

• w ewidencji czasu pracy lekarzy rezydentów nie zamieszcza się informacji o dniu, w którym 
udzielono odpoczynku po dyżurze medycznym  

• planowanie pracy dwa razy w tej samej dobie 

• rozkłady czasu pracy dla oddziału chorób wewnętrznych nie określają godzin rozpoczęcia  
i zakończenia pracy  

• nieprawidłowe planowanie dyżurów medycznych lekarzy w zakresie uniemożliwiającym 
udzielenie odpoczynku w wymiarze 11 godzin po dyżurze medycznym, co w konsekwencji 
spowodowało nieudzielenie, co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku bezpośrednio 
po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego;  

• nie przestrzeganie ustalonego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym.  

• nie udzielanie pracownikom za pracę w niedzielę innego dnia wolnego najpóźniej do końca 
okresu rozliczeniowego czasu pracy; nie udzielanie pracownikom za pracę w dniu wolnym  
z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy innego dnia wolnego do końca okresu 
rozliczeniowego 

• podejmowanie przez pracowników pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej; 
 

W zakresie wynagrodzeń 
 

• nieprawidłowe ustalenie wysokości dodatku za pozostawanie w gotowości do udzielania 
świadczeń zdrowotnych, które pracodawca ustalił na poziomie 5 zł do 15 zł tzw. „gotowość na 
wezwanie” za każda godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń 
zdrowotnych. Naruszenie przepisów w zakresie dyspozycji art. 98 ustawy o działalności 
leczniczej trwało w okresie do trzech lat wstecz tj. w okresie, w którym pracownik ma 
roszczenie o wypłacenie dodatku w prawidłowej wysokości 

• nie wypłacenie pracownikom, którym zgodnie z okazana ewidencją czasu pracy przysługiwał 
dodatek za 5 minut pracy ponad ustalony dobowy wymiar czasu pracy – 

• nie wypłacenie pracownikom, którym zgodnie z okazana ewidencją czasu pracy przysługiwał 
dodatek za 5 minut pracy ponad ustalony dobowy wymiar czasu pracy przypadający w dzień 
wolny (niedziela) w wysokości 100% - dotyczyło 2 pracowników 

• nie naliczono i nie wypłacono dodatków 50% za każda godzinę pracy podejmowana 
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• dwa razy w tej samej dobie 6 pracowników za łącznie 39 godzin 25 minut a także ujawniono, 
że naruszenie przepisów w zakresie dopuszczania do podejmowania pracy dwa razy w tej 
samej dobie trwało w okresie do trzech lat wstecz tj. w okresie, w którym pracownik ma 
roszczenie o wypłacenie dodatku – dotyczyło 4 pracowników; 

• nie wypłacanie ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy w terminie ustania stosunku pracy – 
nieprawidłowość powtarzalna; 

• nieprawidłowe ustalenie stawki godzinowej dodatku nocnego przyjmując kwotę poniżej 
wynagrodzenia minimalnego ustalonego dla danego roku kalendarzowego – nieprawidłowość 
dotyczy pracowników niemedycznych – dotyczyło 22 pracowników; 

• niewypłacenie należnych dodatków 50% lub 100% za pracę w godzinach nadliczbowych  
w ramach dyżuru medycznego. 
 

Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości 
 

• brak wiedzy 

• lekceważący stosunek do przepisów prawa  

• poświęcanie za małej ilości czasu oraz brak systematyczności  

• braki w zatrudnieniu i pozorne minimalizowanie kosztów pracy  
 

Efekty osiągnięte w wyniku kontroli z zakresu prawa pracy 
 
Środki prawne wydane przez inspektorów pracy we wszystkich kontrolowanych 

ww. podmiotach leczniczych w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i ich realizacja 
z podziałem na podmioty ambulatoryjne (2 przychodnie) i podmioty stacjonarne – całodobowe 
(2 szpitale). 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali łącznie we wszystkich 

4 kontrolowanych podmiotach leczniczych w zakresie prawnej ochrony pracy: 

• Wystąpienia 5 zawierające łącznie 43 wnioski  

• Nakaz płatniczy 1 zawierający 2 decyzje na kwotę 10 062 zł dla 38 pracowników 

• Polecenia ustne 4 – wykonane w trakcie kontroli 
 
Łącznie udzielono 31 porad prawnych oraz 1 w zakresie legalności zatrudnienia 
 
Dokonano kontroli wykonania wydanych środków prawnych w jej wyniku ustalono, że wnioski 
profilaktyczne wydane w wystąpieniach oraz w decyzje płacowe zostały wykonane 
 

• Wykonano 2 decyzje z nakazu płacowego  
o wypłacono dla 22 pracowników na kwotę 254,64 zł należności z tytułu zaniżonego 

dodatku za pracę w porze nocnej za styczeń 2022 i luty 2022 
o wypłacono dla 16 pracowników na kwotę 9 807,83 zł należności z tytułu zaniżonego 

dodatku za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych za styczeń 
2022 i luty 2022 

• Wykonano wnioski w wystąpieniu w zakresie naliczenia i wypłacenia należności ze stosunku 
pracy: 
o naliczono i wypłacono dla 6 pracowników na kwotę 472,45 zł należności z tytułu pracy 

podejmowanej dwa razy w tej samej dobie pracowniczej 
o naliczono i wypłacono 2 pracownikom lekarzom rezydentom na kwotę 146,33 zł 

należności z tytułu zaniżonych godzin pracy w ramach dyżurów medycznych dodatków za 
godziny nadliczbowe 

o naliczono i wypłacono dla 6 pracowników na kwotę 70 002,18 zł należności z tytułu 
zaniżonego dodatku za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych 
za okres trzech lat  

o naliczono i wypłacono dla 2 pracowników na kwotę 4,72 zł za prace w godzinach 
nadliczbowych w styczniu 2022 dodatków w wysokości 100% 

o naliczono i wypłacono 4 pracownikom na kwotę 3 148,24 zł należności z tytułu 
podejmowania pracy dwa razy w tej samej dobie pracowniczej za okres trzech lat  

o naliczono i wypłacono 7 pracownikom kwotę 8,66 zł należną z tytułu dodatku 50% za 
pracę w godzinach nadliczbowych w dobie 

 
Łączna kwota wyegzekwowanych świadczeń ze stosunku pracy wynosi – 83 845,05 zł 
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Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych  
w podmiotach leczniczych  

 
W przypadku 4 kontrolowanych podmiotów w zakresie realizacji dyspozycji ustawy pracodawcy 

ustalali sposób podwyższania wynagrodzenia w formie Zarządzenia w przypadku braku związków 
zawodowych, w porozumieniu z przedstawicielem załogi, lub w przypadku braku porozumienia ze 
związkami zawodowymi w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia. W jednym przypadku doszło 
do zawarcia Porozumienia ze związkami zawodowymi. 

W jednym z podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju stacjonarne  
i całodobowe (niepubliczny) wysokość wynagrodzenia zasadniczego została zagwarantowana na 
poziomie wyższym niż minimum wynikające z przepisów ustawy. Natomiast podwyżki wynagrodzenia 
zasadniczego nie objęły pracowników zatrudnionych na stanowiskach niemedycznych np. dział 
utrzymania czystości. Stanowiska pracy osób tam zatrudnionych określono, jako – sprzątaczka. 
Stanowisko sprzątaczki ujęto w kategorii pracowników gospodarczych i obsługi.  

W czasie kontroli podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w rodzaju stacjonarnie  
i całodobowo (publiczny) podano, że pomimo wydanego zarządzenia nr 22/2022 r. podwyżki od 
1.07.2022r. jeszcze nie zostały wypłacone z uwagi na brak środków z NFZ. (ustalenia na 4.08.2022 r.)  

Pracownicy zostali sklasyfikowani do poszczególnych grup uwzględniając wymagane na 
stanowisku kwalifikacje ustalone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie 
kwalifikacji warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych (Dz. U. 
Nr 159 poz. 954). 
 
Wnioski i propozycje z zakresu prawa pracy 
 

Kontrole przeprowadzono w podmiotach leczniczych proporcjonalnie niepublicznych 
i publicznych, co w znacznym stopniu pozwoliło na rzetelna analizę w zakresie kontrolowanych 
obszarów, bowiem forma prowadzenia działalności ma duże znaczenie w przypadku przyczyn 
występowania nieprawidłowości w obszarze prawa pracy. W podmiotach publicznych, w których 
nierzadko funkcjonują związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy, nadzór nad działalnością 
pracodawcy odbywa się na kilku poziomach. W zakresie między innymi uzgadniania, konsultowania 
czy kontrolowania wykonywanych przez pracodawcę nałożonych na niego obowiązków w zakresie 
zatrudniania pracowników czy uprawnień ze stosunku pracy. Natomiast w podmiotach gdzie nie 
działają związki zawodowe zdarza się, że pracodawcy przy konstruowaniu przepisów wewnętrznych 
nie dokonują konsultacji z przedstawicielami pracowników, do czego zobowiązują go przepisy prawa,  
a nawet nie dokonują wyborów tych przedstawicieli, powołując się na swobodę działalności 
gospodarczej. 

Odnosząc się natomiast do kwestii zawierania w ramach działalności umów zlecenia, umów  
o udzielanie świadczeń zdrowotnych czy dodatkowo umów cywilnych z własnymi pracownikami nawet 
w przypadku, gdy umowy cywilne posiadają cechy stosunku pracy to ich kwestionowanie może okazać 
się trudne ze względu na to, że w ostatnim okresie brakuje personelu medycznego a osoby je 
zawierające nie wnoszą o przekształcenie stosunku pracy wręcz natomiast wskazują na piśmie, że 
wnoszą o zawarcie umowy zlecenia.  

Dla 3 kontrolowanych podmiotów skala naruszeń była na poziomie akceptowalnym. Nie miało 
tutaj znaczenia, w jakiej formie prawnej prowadzony jest podmiot leczniczy ani także czy działa  
w formie publicznego czy niepublicznego podmiotu leczniczego. Natomiast nadal utrzymuje się 
tendencja, jak i w latach poprzednich, naruszania przepisów w tych samych obszarach prawa pracy.  
W jednym tylko przypadku podmiotu niepublicznego wystąpiło szereg rażących naruszeń przepisów 
prawa pracy. Wskazać jednak należy, że pracodawcy niezwłocznie podjęli działania zmierzające do 
doprowadzenia stanu niezgodnego z prawem do stanu wymaganego przepisami prawa i wykonali 
ciążące na nich obowiązki. 
 
B. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Kontrole w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju 

ambulatoryjne (podmiot publiczny i niepubliczny) oraz w podmiotach leczniczych udzielających 
świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe (podmiot publiczny i niepubliczny) zostały 
przeprowadzone we wszystkich istotnych obszarach w zakresie przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dokonując podsumowania w zakresie przeprowadzonych kontroli celowe jest dokonanie 
analizy w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości z uwagi na rodzaj świadczonych usług 
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(stacjonarne-całodobowe i ambulatoryjne). Porównując wyniki kontroli w podmiotach leczniczych 
można stwierdzić, że nieprawidłowości zostały ustalone we wszystkich jednostkach, jednak miały one 
zróżnicowaną skalę. Liczba zatrudnionych w podmiotach leczniczych osób nie miała wpływu na skalę 
naruszeń.  

Analiza wydanych środków prawnych na podstawie ustaleń w protokołach kontroli wskazuje, 
że najwięcej naruszeń przepisów występuje w zakresie niedopełnienia obowiązków formalnych niż  
w zakresie takich naruszeń, które miały by wpływ na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia 
pracowników. Tendencja nie dopełniania obowiązków formalnych w zakresie tworzenia, uzyskiwania 
niezbędnych wymaganych przepisami prawa dokumentów czy tworzenia instrukcji bhp jest niezmienna 
w odniesieniu do lat ubiegłych i dotyczy zarówno podmiotów publicznych i niepublicznych bez względu 
na rodzaj udzielania świadczeń zdrowotnych (ambulatoryjne, całodobowe). Często bywa tak, że osoby 
odpowiedzialne za bieżące dokonywanie analiz w zakresie czy to aktualizacji ryzyka zawodowego  
w związku z wystąpieniem nowym zagrożeń, dokonywania oceny narażenia pracowników na czynniki 
szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy nie śledzą na bieżąco zmian w przepisach prawa i w związku  
z tym nie mają wiedzy, że należy dokonać zmian zapisów w obowiązujących dokumentach  
i poinformować o nich pracowników. 

 
Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że w wyniku kontroli ujawniono najwięcej 

nieprawidłowości w obszarach: 
 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia – w zakresie między innymi:  

• ze względu na zidentyfikowanie narażenia pracownika na 3 grupę zagrożenia nie opracowano 
wykazu czynności powodujących narażenie, ze względu na narażenie pracownika na czynnik 
biologiczny zakwalifikowany do grupy 3 zagrożenia nie zaprowadzono rejestru pracowników 
narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy  
3, nie zapewniono aktualnego spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin 
chemicznych, brak aktualnych kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych, nie 
opracowano instrukcji dotyczącej zasad bezpiecznego postępowania z mieszaninami  
i substancjami chemicznymi, nie wytypowano czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których 
istnieje potrzeba badań i pomiarów czynników szkodliwych i nie przeprowadził badań  
i pomiarów czynników szkodliwych, nie zapewniono instrukcji bhp postępowania  
z mieszaninami chemicznym i niebezpiecznymi.  

• Nie przekazywania właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy danych, jakie winny znaleźć się w rejestrze prac, 
których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami 
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym. 

• Brak instrukcji bhp dla obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności i używanych przez pracowników, nie zapewniono aktualnych pomiarów i badań 
urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej działalności, które potwierdzą skuteczną ochronę 
przed skutkami dotyku bezpośredniego i ochronę w razie uszkodzenia izolacji, zapewnienia 
udokumentowanych systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn  
i innych urządzeń technicznych. 

• Dopuszczanie do pracy pracowników bez uprzedniego poddania ich badaniom lekarskim 
wstępnym oraz szkoleniom wstępnym z zakresu bhp, nie zapewniono dla pracowników 
szkolenia obejmującego zagadnienia związanych z narażeniem na czynniki biologiczne. 

Ocena ryzyka zawodowego – w zakresie między innymi braku 

• oceny ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza i lekarza rezydenta, nie uwzględnienie 
w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń na stanowisku salowej, dotyczącego 
zranienia ostrym narzędziem oraz przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub 
inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny, czynników szkodliwych i niebezpiecznych 
i uciążliwych, stosowanych maszyn i rządzeń, narażenia na promieniowanie laserowe, pole 
elektromagnetyczne 

 
Podsumowanie  

 
Ze wskazanych nieprawidłowości w odniesieniu do wszystkich kontrolowanych podmiotów 

publicznych i niepublicznych występują podobne lub takie same naruszenia prawa i nie stosowanie się 
do przepisów obowiązujących dla poszczególnych obowiązków pracodawcy. Z powyższego wynika, że 
największym problemem jest przestrzeganie przepisów w zakresie czynników szkodliwych  
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i uciążliwych dla zdrowia gdzie nie dokonuje się odpowiednich badań i pomiarów, nie prowadzi się 
wymaganych prawem rejestrów a te prowadzone nie spełniają wymogów przepisów, pracownicy nie są 
ujmowani w rejestrze pracowników narażonych na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia a także 
nie są o nich informowani. Poza tym wskazać należy, że dopuszczanie pracowników bez badań 
lekarskich i szkoleń wstępnych z zakresu bhp do wykonywania pracy stanowi rażące naruszenie 
przepisów, co w przypadku, że stwierdzono te nieprawidłowości w podmiocie niepublicznym 
udzielającym świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne stanowi jaskrawy 
przykład braku dbałości służb pracodawcy o rzetelną bieżąca kontrolę.  

Powtarzające się nieprawidłowości w obszarze dokonywania oceny ryzyka zawodowego 
prowadzi do wniosku, że niezbędne jest uświadamianie, że ocena ryzyka jest podstawowym 
elementem zarządzania ryzykiem, jako ciągłym procesem oceny warunków pracy i występujących 
zagrożeń oraz eliminowania lub ograniczania poziomu ryzyka. Aby ocena ryzyka zawodowego została 
przeprowadzona z korzyścią dla pracodawcy i pracowników należy zapewnić udział pracowników  
w ocenie ryzyka, przeprowadzić szkolenia osób przeprowadzających ocenę ryzyka, zapewnić im 
dostęp do odpowiednich informacji, sporządzić wykaz stanowisk i dokonać ich analizy pod względem 
rodzaju prowadzonych prac i wykonywanych czynności. 

Na podstawie analizy przeprowadzonych kontroli nie można postawić tezy, że pracodawcy 
stosują praktyki, które mogłyby prowadzić do obejścia przepisów prawa. Upatrywać źródeł 
nieprawidłowości należy w małej dbałości o reagowanie na zmiany przepisów, a w przypadku 
powierzania wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu zbyt rzadkich wizyt  
w podmiotach, dla których świadczą usługi. 
 
Przykłady rażących naruszeń przepisów 
 

Kontrole przeprowadzone w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju 
ambulatoryjne (publiczne i niepubliczne) oraz w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń  
w rodzaju stacjonarnie i całodobowo (publiczne i niepubliczne) ujawniły między innymi naruszenia 
przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy w obszarze: 

 
Szkolenia BHP i badania lekarskie 

• Nie zapewniono dla pracowników szkolenia obejmującego zagadnienia związane 
z narażeniem na czynniki biologiczne. 

• Dopuszczono do pracy bez poddania szkoleniu wstępnemu z zakresu bhp  

• Dopuszczono do pracy bez badania lekarskiego wstępnego 
 

Ryzyko zawodowe 

• Nie zapewniono oceny ryzyka zawodowego dotyczącego zranienia ostrym narzędziem oraz 
przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał 
biologiczny. 

• Nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego dla pielęgniarki, fizjoterapeuty, sprzątaczki  
w opisie stanowiska pracy czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych oraz w opisie 
oceny ryzyka zawodowego dla fizjoterapeuty także stosowane maszyny, urządzenia.  

• Nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku fizjoterapeuta zagrożenia 
związanego z narażeniem na promienie laserowe i pole elektromagnetyczne, a w ocenie 
ryzyka zawodowego dla pielęgniarki szkolnej zagrożenia wynikające z poruszania się 
pojazdem.  

• Nie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza i lekarza 
rezydenta.  

• Nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego dla salowej zagrożenia wynikającego  
z używania maceratora.  

• Brak zapewnienia udokumentowanych systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa  
i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu 
technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych  
 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia 

• Ze względu na narażenie pracownika na czynnik biologiczny zakwalifikowany do grupy  
3 zagrożenia nie zaprowadzono rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych  

• Nie zapewniono aktualnego spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin 
chemicznych. 

• Brak aktualnych kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych 
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• Nie opracowano instrukcji dotyczącej zasad bezpiecznego postępowania z mieszaninami  
i substancjami chemicznymi.  

• Nie opracowano i nie wywieszono w magazynie przeznaczonym na przechowywanie 
mieszanin niebezpiecznych instrukcji bhp dot. składowania, przechowywania i magazynowania 
mieszanin niebezpiecznych. 

• Nie wytypowano czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których istnieje potrzeba badań  
i pomiarów czynników szkodliwych i nie przeprowadził badań i pomiarów czynników 
szkodliwych.  

• Nie zaktualizowano rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym  

• Nie przekazano właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy danych, jakie winny znaleźć się w rejestrze prac, 
których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami 
chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym  

• Nie wykonano badań pola elektromagnetycznego dla urządzeń stosowanych w podmiocie 
leczniczym. 
Organizacja stanowisk pracy 

• Brak instrukcji bhp dotyczących obsługi urządzeń technicznych wykorzystywanych 
w prowadzonej działalności i używanych przez pracowników  

• Nie zapewniono aktualnych pomiarów i badań urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej 
działalności zlokalizowanej na terenie przychodni, które potwierdzą skuteczną ochronę przed 
skutkami dotyku bezpośredniego i ochronę w razie uszkodzenia izolacji.  

 
Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 
 

• brak wiedzy 

• poświęcanie za małej ilości czasu oraz brak systematyczności  

• niewłaściwa lub niewystarczająca współpraca ze służbą bhp, przedstawicielstwem 
pracowników 
 

Efekty osiągnięte w wyniku kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali łącznie we wszystkich 4 kontrolowanych 
podmiotach leczniczych w zakresie przestrzegania przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy: 

• Wystąpienia - 5 zawierające łącznie 19 wniosków  

• Nakazy - 6 zawierające 6 decyzji 

• Decyzje ustne - 8 – wykonane w trakcie kontroli 
 
Łącznie udzielono 30 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Wnioski i propozycje w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy 

 
Kontrole przeprowadzono w podmiotach leczniczych proporcjonalnie niepublicznych 

i publicznych, co w znacznym stopniu pozwoliło na rzetelna analizę w zakresie kontrolowanych 
obszarów, bowiem forma prowadzenia działalności ma duże znaczenie w przypadku przyczyn 
występowania nieprawidłowości w obszarze prawa pracy a w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. W podmiotach publicznych, w których nierzadko funkcjonują związki 
zawodowe, społeczna inspekcja pracy, nadzór nad działalnością pracodawcy odbywa się na kilku 
poziomach. W zakresie między innymi uzgadniania, konsultowania czy kontrolowania wykonywanych 
przez pracodawcę nałożonych na niego obowiązków w zakresie zatrudniania pracowników czy 
bezpieczeństwa pracy. Natomiast w podmiotach niepublicznych często bywa, że żadne z organizacji 
zawodowych nie funkcjonuje. Z tego też powodu zdarza się, że pracodawcy przy konstruowaniu 
przepisów wewnętrznych nie dokonują konsultacji z przedstawicielami pracowników, do czego 
zobowiązują go przepisy prawa, a nawet nie dokonują wyborów tych przedstawicieli, powołując się na 
swobodę działalności gospodarczej. 

Dla wszystkich 4 kontrolowanych podmiotów skala naruszeń była na poziomie akceptowalnym. 
Nie miało tutaj znaczenia, w jakiej formie prawnej prowadzony jest podmiot leczniczy ani także czy 
działa w formie publicznego czy niepublicznego podmiotu leczniczego. Natomiast nadal utrzymuje się 
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tendencja, jak i w latach poprzednich naruszania przepisów w tych samych obszarach bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  
 

C. Ograniczanie wpływu zagrożeń środowiska pracy związanych z przygotowywaniem, 
podawaniem i przechowywaniem leków cytostatycznych na pracujących w zakładach opieki 
zdrowotnej 

 
W kontrolowanych 4 podmiotach leczniczych w 2 udzielających świadczeń w formie 

ambulatoryjnej i w 2 udzielających świadczeń w postaci stacjonarnie i całodobowo pracownicy nie 
wykonują prac związanych z przygotowaniem, podawaniem i przechowywaniem leków 
cytostatycznych.  
 
Współpraca z innymi organami, instytucjami, związkami zawodowymi 

 
W trakcie kontroli we wszystkich kontrolowanych podmiotach leczniczych, w przypadku, gdy  

w podmiocie występowały organizacje związkowe podjęto z nimi współpracę w zakresie 
poinformowania o zakresie i tematyce przeprowadzonej kontroli oraz po jej zakończeniu o jej wynikach 
i zastosowanych środkach prawnych. Związki zawodowe działają jedynie w podmiotach leczniczych 
zatrudniających dużą liczbę pracowników. 

• Zakładowy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  

• Zakładowy społeczny inspektor pracy – niezrzeszony w organizacji związkowej  

• Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia,  

• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych – Zakładowa Organizacja 
Związkowa  

• Zakładowy społeczny inspektor pracy  

• Kontrole podmiotów leczniczych odbywały się przy udziale i obecności służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Nie informowano innych instytucji i organów o wynikach prowadzonych kontroli. 

 
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, inne środki prawne  

 
Po przeprowadzeniu kontroli oraz analizie poziomu przestrzegania przepisów prawa pracy  

i technicznego bezpieczeństwa pracy nie było podstaw do wszczęcia postępowania w zakresie 
podejrzenia o popełnienie przestępstwa. 

Zastosowano w jednym przypadku - podmiot niepubliczny udzielający świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju stacjonarnie i całodobowo - postępowanie mandatowe w stosunku do Prezesa Spółki 
opiewające na kwotę 1 000 zł. W pozostałych przypadkach ze względu na niewielkie uchybienia 
niemające bezpośredniego wpływu na uprawnienia wynikające ze stosunku pracy nie zastosowano 
innych środków oddziaływania wychowawczego. 
 

10. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w kancelariach 
prawnych i komorniczych 

 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przeprowadzono 18 kontroli w kancelariach prawnych oraz kancelariach komorniczych. Kontrolę 
prowadzony były w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy. Wśród kontrolowanych podmiotów 
znalazły się: 

• 7 kancelarii notarialnych,  

• 6 kancelarii komorniczych  

• 2 kancelarie adwokackie 

• 3 kancelarie radców prawnych. 
 

Struktura zatrudnienia kształtowała się w następujący sposób: 

• małe do 9 pracowników – 16 podmiotów 

• średnie od 10 – 45 pracowników – 2 podmioty 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
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Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących prawnej ochrony stosunku pracy ale również w zakresie podstawowych norm 
technicznego bezpieczeństwa pracy: 

 
W wyniku tych kontroli inspektorzy wystosowali odpowiednio: 

• 15 decyzji w tym 3 decyzje ustne wykonane w trakcie kontroli, 

• 14 wystąpień zawierających 65 wniosków 

• 5 poleceń ustnych wykonanych w trakcie kontroli 
 
Ponadto w 2 przypadkach wszczęto postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom pracownika i zastosowano środek oddziaływania wychowawczego – ostrzeżenie. 
 
W toku prowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów 

prawa pracy, które w sposób istotny uszczuplałyby uprawnienia pracowników zarówno tych 
zatrudnionych jak i tych, z którymi rozwiązano stosunek pracy. Do najczęstszych nieprawidłowości 
zaliczają się te mające charakter dokumentowy, tj. np.: 

• nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych pracowników, 

• brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

• brak dodatkowej informacji do umowy o pracę o warunkach zatrudnienia, 

• nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 

• nieprawidłowości w wydanych świadectwach pracy. 
 
Do decyzji, które kierowano do podmiotów najczęściej należały te dotyczące profilaktycznych 

badań lekarskich czy też szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Incydentalny charakter 
miały nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego czy też służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 
 

Stopień przestrzegania przepisów prawa pracy oraz wybranych zagadnień z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy nie odbiega znacząco od pracodawców z innych branż (handel, 
usługi, drobna wytwórczość). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą tych samych lub bardzo 
podobnych zagadnień, np. akt osobowych, ewidencji czasu pracy, świadectwa pracy czy też 
zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Jednocześnie jednak należałby podkreślić, że mamy tutaj 
do czynienia z profesjonalistami w zakresie prawa w szerokim ujęciu i wymagania jakie stawia się tym 
podmiotom są jednak wyższe. Jednocześnie analiza przeprowadzonych kontroli wskazuje, że de facto 
każdy z tych podmiotów sprawy pracownicze powierzył podmiotom zewnętrznym, tj. biurom 
rachunkowym czy też podatkowym. Doświadczenia związane z oceną stanu wiedzy i umiejętności 
właśnie w tych podmiotach zewnętrznych realizujących obsługę kadrowo-płacową pracodawców 
wskazują, że prowadzenie spraw pracowniczych traktują oni jako dodatkowe zadania. Podstawowym 
zakresem działalności tych podmiotów zewnętrznych obsługujących kancelarie prawne i komornicze są 
sprawy podatkowe. To powoduje, że firmy te nie dysponują najbardziej aktualną wiedzą z zakresu 
prawa pracy a niewystarczająca znajomość przepisów przekłada się na nieprawidłowości związane  
z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. 

 
Podsumowanie i wnioski  
 

Analizując stopień przestrzegania praworządności w stosunkach pracowniczych w podmiotach 
związanych z realizacją zdań o charakterze prawno-proceduralnym należy wskazać, że skontrolowani 
pracodawcy nie ustrzegli się nieprawidłowości. Niewątpliwie ujawnione uchybienia w kontrolowanych 
podmiotach nie należą do rażących i budzących powszechne oburzenie. Jednakże w ocenie 
inspektorów pracy przeprowadzających kontrole wymagają stałego monitowania ale również wsparcia 
merytoryczne poprzez angażowanie podmiotów z tej branży w programy prewencyjne inspekcji pracy.  
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V. LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA, 
PRACA TYMCZASOWA, AGENCJE 
ZATRUDNIENIA, DELEGOWANIE 

PRACOWNIKÓW 
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1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich 

 
 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 
1 138 kontroli w 1 000 podmiotach, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy 
zarobkowej obywateli polskich.  

 
Struktura pracujących kształtowała się następująco: 

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę – 28 966 osób,  

• zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych – 6 141 osób, 

• podmioty w ramach samozatrudnienia – 366 osób.  
 
Kontrole objęte tym zadaniem, dotyczyły podobnie jak w latach ubiegłych w 99% sektora 

prywatnego, a prowadzone były w 70% u małych pracodawców (zatrudnienie do 9 osób),  
w 22% (zatrudnienie 10-49), 6% (zatrudnienie 50-249) i w 2% u dużych pracodawców. Dobór zakładów 
do kontroli wyznaczały w dużej mierze wpływające do Okręgowego Inspektoratu Pracy skargi od osób 
pokrzywdzonych oraz wnioski od organów współdziałania – głównie z Powiatowych Urzędów Pracy 
z terenu woj. kujawsko – pomorskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy i w Toruniu 
oraz administracji skarbowej.  

Wśród branż gospodarki wg klasyfikacji PKD dominowały, podobnie jak w latach ubiegłych: 
handel (32% wszystkich kontroli), budownictwo (17%), przetwórstwo przemysłowe (16%). 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło takich 
sektorów jak: handel, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe. 

 
W efekcie prowadzonych kontroli w 2022 r. w obszarze legalności zatrudnienia  

i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy: 

• Skierowali do kontrolowanych podmiotów 331 wystąpień zawierających 437 wniosków oraz 
wydali 55 poleceń regulujących stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, 

• W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów nałożono  
33 mandaty na łączną kwotę 40 600 zł oraz zastosowano 21 środków oddziaływania 
wychowawczego. W czterech przypadkach skierowano wnioski 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 1162 porad prawnych dotyczących legalności 
zatrudnienia.  
 

Stwierdzone nieprawidłowości  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2022 r. koncentrowano 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 o podjęciu zatrudnienia przez osoby bezrobotne.  

Zbadano zatrudnienie i wykonywanie pracy 7 009 osób (w 2021 r. 5 774 osób) ujawniając 774 
przypadki nielegalnego powierzania pracy (braki i uchybienia) - (w 2021 r. 581 osób), w tym:  

• Brak potwierdzenia umowy o pracę na piśmie, przed dniem rozpoczęcia pracy, stwierdzono 
w 71 przypadkach, stwierdzono również 96 uchybień w badanym zakresie (w 2021 r. 85 osób), 

• Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego z naruszeniem prawa (brak zgłoszenia  
lub nieterminowe zgłoszenie) - dotyczyło 691 przypadków (w 2021 r. 520),  

• Brak zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej – dotyczyło 16 osób (w 2021 r. 18 osób). 
W 2021 r. ujawniono 581 przypadków nielegalnego zatrudnienia, natomiast w 2022 r. 

odnotowano wzrost w tym obszarze tj. 774 przypadków, co spowodowane było większą ilością kontroli 
w zakresie legalności zatrudnienia i większą liczbą zbadanych pracowników i zleceniobiorców. 
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W zakresie braku zawiadomień do Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego  
o podjęciu pracy nie odnotowano wzrostu przypadków – tj. w 2021 r. 16 przypadków, w 2022 r. 18 
przypadków.  

 
W 2022 r. ujawniono nieprawidłowości dotyczące opłacania składek na Fundusz Pracy. 

Zbadano opłacanie i terminowość opłacania składek w stosunku do 18 963 osób. Stwierdzono nie 
opłacenie składek na łączną kwotę 223 839 zł. Ponadto stwierdzono nieterminowe opłacenie składek  
w stosunku do 2 463 osób.  
 
Przykłady rażących naruszeń przepisów 
 

Na przełomie stycznia i lutego 2022 r. inspektor pracy przeprowadził kontrolę w firmie 
medycznej w związku ze skargami 3 osób pracujących w firmie. Przedmiotem skarg było ustalenie 
istnienia stosunku pracy pomiędzy stronami. Dwie ze skarżących były zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych a jedna pracowała bez umowy. Inspektor pracy na podstawie przesłuchań 
skarżących w charakterze świadków oraz materiałów dostarczonych przez przedsiębiorcę uznał, że 
praca wykonywana przez skarżące nosi znamiona stosunku pracy. W wyniku wydanego polecenia 
przedsiębiorca zawarł umowy o pracę w miejsce istniejących umów cywilnoprawnych oraz zawarł 
umowę o pracę z osobą świadczącą pracę bez jakiejkolwiek umowy. W wyniku popełnionych 
wykroczeń inspektor pracy ukarał przedsiębiorcę mandatem karnym w kwocie 1 000,00zł.  
 W lipcu 2022 r. inspektor pracy z Sekcji Legalności Zatrudnienia przeprowadził czynności kontrolne 
w sieci świadczącej usługi fryzjersko - kosmetyczne. Kontrola była prowadzona w wyniku złożonej 
skargi na przedsiębiorcę. Inspektor pracy stwierdził, że jedna z pracownic wykonuje pracę „na czarno” 
od kilku dni. W trakcie kontroli na polecenie inspektora pracy stan bezprawny został uregulowany. 
Ponadto inspektor pracy ustalił, że dwie kolejne pracownice zostały zgłoszone do obowiązkowego 
ubezpieczenia społecznego nieterminowo – nie zachowano terminu siedmiu dni. Za naruszenie 
przepisów pracodawca został ukarany mandatem karnym w kwocie 1 000 zł. 

W czerwcu 2022 r. inspektor pracy z Sekcji Legalności Zatrudnienia zakończył kontrolę  
w firmie kurierskiej. Kontrola wykazała, że przedsiębiorca nie wywiązał się z opłacenia składek na 
Fundusz Pracy w kwocie 9996 zł. W związku z powyższym inspektor pracy zastosował wobec osoby 
winnej mandat karny na kwotę 1 100 zł oraz zobowiązał przedsiębiorcę w wniosku w wystąpieniu do 
niezwłocznego opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy.  
 W czwartym kwartale 2022 r. inspektorzy pracy z Oddziału PIP we Włocławku prowadzili kontrole 
w porze nocnej. W placówce handlowej stwierdzono wykonywanie pracy przez pracownicę bez 
jakiejkolwiek umowy na piśmie. Na polecenie inspektora pracy pracodawca potwierdził na piśmie 
pracownicy umowę o pracę na okres próbny. Pracodawca został ukarany mandatem karanym  
w kwocie 1 000 zł.  

Inspektor pracy przeprowadził czynności kontrolne w firmie transportowej. Ustalił , że jeden  
z pracowników jest dłużnikiem alimentacyjnym – ma zaległości alimentacyjne powyżej 3 miesięcy – 
alimenty zaległe na rzecz wierzyciela, zaległość na rzecz Funduszu Alimentacyjnego, zaległa zaliczka 
alimentacyjna – razem 73 193 zł. Zajęcie komornicze były dokonywane od kwietnia 2021 r. Kontrola 
wykazała, że potrącenia były dokonywane w granicach określonych przepisami. Pracownika 
przesłuchano w charakterze świadka na okoliczność jego czasu pracy i wysokości otrzymywanego 
wynagrodzenia za pracę. Ze złożonych przez niego zeznań wynikło, że pracodawca oficjalnie zatrudnił 
go w wymiarze 1/4 etatu i na liście płac wykazano tylko wynagrodzenie z tego tytułu i od tej kwoty były 
potrącone należności alimentacyjne. Pracownik zeznał, że faktycznie pracował w wymiarze wyższym 
niż ustalony w umowie o pracę i że otrzymywał faktycznie wynagrodzenie w kwocie wyższej niż 
wykazano w listach płac. Pracodawca przyznał, że istotnie z pracownikiem, na jego prośbę, zawarto 
umowę na 1/4 etatu i na listach płac wykazywano wynagrodzenie za 1/4 etatu, a resztę wynagrodzenia 
płacono do ręki, bez opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne i odprowadzenia 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. O zaistniałej sytuacji inspektor pracy zawiadomił 
urząd skarbowy i zakład ubezpieczeń społecznych. Pracodawca został ukarany mandatem karanym 
w kwocie 1 500 zł. - (kontrola byłą spowodowana skargą w/w pracownika)  

W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 24 kontrole  
w porze nocnej (sklepy, piekarnie, stacje benzynowe, restauracje). Ponadto przeprowadzono 47 
kontroli o charakterze zmasowanym w małych miejscowościach. Prowadzone czynności polegały na 
jednoczesnym rozpoczęciu kontroli w kilku podmiotach. Kontrole te miały z założenia wpłynąć na 
ograniczenie zatrudnienia w „szarej strefie”, zwiększyć skuteczność wykrywania nieprawidłowości  
w zakresie legalności zatrudnienia.  

W ww. podmiotach nie stwierdzono rażących nieprawidłowości w zakresie legalności 
zatrudnienia. 
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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, 

• 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 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), 

• 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 
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, 

• Środki pomocowe dla rodzin pochodzące od instytucji państwowych są też, wbrew intencjom, 
przyczyną zachęcającą do pracy niezarejestrowanej. Zainteresowani obawiają się, że 
wykazanie pracy legalnej wpłynie na utratę przyznanych zasiłków i innych świadczeń,  

• Chęć podjęcia pracy nieewidencjonowanej – bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
oraz niepłacenie podatków w związku z obciążeniami komorniczymi, zwłaszcza 
alimentacyjnymi, 

• Świadczenie pracy „na czarno” w dłuższym okresie dotyczy głównie osób o niskich 
kwalifikacjach, z trudem radzących sobie na rynku pracy, często będących pod przymusem 
ekonomicznym (groźba braku zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z życia 
społecznego). Osoby te znajdują zatrudnienie głównie przy prostych pracach, np. w handlu, na 
budowach, małej gastronomii, rolnictwie. 

 
Podsumowanie i wnioski 

 
Analizując przeprowadzone kontrole w 2022 r. nasuwa się wniosek, że negatywne zjawisko 

dotyczące pracy „na czarno” nie zmienia się od lat. Pozytywną tendencją jest zmniejszenie się pracy 
niezarejestrowanej wśród obywateli polskich. Proceder ten jest trudny do ujawnienia, ponieważ 
zarówno pracodawcy, jak i osoby świadczące pracę są zainteresowane pracą nielegalną. Stąd liczba 
ujawnionych przypadków jest znikoma.  

 
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. 
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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.  

 
W roku sprawozdawczym wystąpiło wiele utrudnień w zakresie przeprowadzenia czynności 

kontrolnych legalności zatrudnienia, w związku z brakiem kontaktu z przedsiębiorcą. Coraz częściej 
firmy rejestrują działalność gospodarczą podając adres siedziby w wirtualnym biurze, gdzie de facto 
funkcjonuje tylko skrzynka pocztowa. Mimo jej istnienia korespondencja nie jest podejmowana.  

 
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 opłacał tym samym zaniżone kwoty na ubezpieczenie 
społeczne i podatek dochodowy, co wpływało na uszczuplenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz wpływów 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 

 
W 2022 r. szczegółowa analiza kontrolna inspektorów pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy, 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 
została wdrożona przez kontrolujących w stosunku do 1 643 (1 474/2021 r.) cudzoziemców 
nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. W zakresie 
legalności zatrudnienia i powierzania innej pracy cudzoziemcom przeprowadzonych zostało 322 
(289/2021 r.) kontroli w 295 (278/2021r.) podmiotach, w których w ramach stosunku pracy lub na 
podstawie umów cywilnoprawnych wykonywało pracę łącznie 7 638 (6 092/2021 r.) osób różnej 
narodowości.  

Największą grupę migrantów objętych weryfikacją pod względem przestrzegania przepisów 
prawa z zakresu legalności powierzania wykonywania pracy stanowili obywatele Ukrainy - w 2022 r. 
inspektorzy pracy skontrolowali 1 458 obywateli tego kraju (1 210/2021 r.). Zarówno wzrost liczby 
migrantów zza wschodniej granicy jaki i liczby podjętych czynności kontrolnych związanych  
z weryfikacją tej grupy narodowościowej był oczywisty i wynikał z wybuchu konfliktu zbrojnego na 
Ukrainie oraz wprowadzonymi nowymi rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy 
tej części obcokrajowców. Ponadto kontrolami objęto obywateli Białorusi (55), Gruzji (37) i Mołdawii 
(12).  

W 2022 r. poddano weryfikacji znacznie mniejszą liczbę, porównując z ubiegłymi latami, 
cudzoziemców którzy przyjeżdżali na teren województwa kujawsko - pomorskiego w celach 
zarobkowych z krajów odleglejszych geograficznie - obywateli Filipin, Nepalu, Indii, Wietnamu czy 
Bangladeszu. Kwestię przestrzegania przepisów prawa z zakresu legalności zatrudnienia zbadano  
w odniesieniu do łącznie 18 obywateli ww. krajów (77/2021 r.). W 2022 r. ponownie odnotowany został 
wzrostowy trend w odniesieniu do realizacji zadania z zakresu legalności zatrudniania cudzoziemców 
podczas czynności prowadzonych przez inspektorów pracy w zakładach zatrudniających do  
9 pracowników – zrealizowanych zostało tu 203 kontroli. Dla porównania w roku poprzednim było ich 
138. Natomiast liczba kontroli w pozostałych zakładach zatrudniających: od 10 do 49 pracowników – 
84 kontrole (84 w 2021 r.), od 50 do 249 osób – 51 kontroli (45 w 2021 r.) oraz 250 i więcej – 16 
kontrole (22 kontrole w 2020 r.) utrzymała się na podobnym poziomie. 
 
  

https://www.google.com/search?rlz=1C1FGUR_plPL934PL934&sxsrf=ALeKk00Kad_B-vWrq0ZMuxdpP_0qtg_oBg:1610537063521&q=de+facto&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG3MWM5pjuAhVJxosKHel8AooQkeECKAB6BAgCEDU
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Stwierdzone nieprawidłowości 
 

Podczas kontroli w 2022 r. inspektorzy pracy ujawnili mniej niż w roku ubiegłym bo 168 (230/2021 r.) 
przypadki nielegalnego wykonywania pracy, w tym: 

• 2 przypadki nielegalnego pobytu na terytorium RP (4/2021 r.), 

• 48 przypadków braku zezwolenia na pracę (67/2021 r.),  

• 98 przypadków powierzania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach (136/2021r.),  

• 16 przypadków dopuszczenia do świadczenia pracy bez zawarcia z cudzoziemcami umów 
w wymaganej formie (tj. tłumaczonej na język zrozumiały dla cudzoziemca lub w formie 
pisemnej) – (25/2021 r.).  
 
Mając na uwadze strukturę i rodzaj nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia 

cudzoziemców wykazanych przez inspektorów pracy podczas czynności kontrolnych w 2021 r. należy 
wskazać na spadek liczby wszystkich zastrzeżeń ujawnianych w tym zakresie w stosunku do roku 
ubiegłego. Należy tu wskazać na mniejszą liczbę przypadków braku posiadania zezwolenia na pracę 
oraz powierzania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach. Powyższe może wiązać się ze 
zmianami w zasadach legalizacji pobytu i pracy najliczniej kontrolowanej grupy cudzoziemców, tj. ob. 
Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z trwającym od 24 lutego 2022 r. konfliktem zbrojnym na 
obszarze Ukrainy. Zapis art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa umożliwił powierzenie wykonywania 
pracy wyłącznie obywatelom Ukrainy, bez względu czy przybyli oni do Polski po wybuchu wojny czy 
przebywali na obszarze RP jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wprowadzone nowe rozwiązanie 
legalizujące wykonywanie pracy tej grupy cudzoziemców jakim jest powiadomienie podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi złożone poprzez stronę www.praca.gov.pl do 
Powiatowego Urzędu Pracy jest formą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 
Inspektorzy pracy w 2022 r. zweryfikowali legalność wykonywania pracy 469 cudzoziemców 
wykonujących pracę na podstawie powiadomienia do PUP, z których 24 nielegalnie powierzono 
wykonywanie pracy, w tym 12 nie posiadało wymaganego dokumentu, a odnośnie jednego (1) 
stwierdzono nielegalny pobyt na terenie RP. Część z tych cudzoziemców to zapewne obywatele 
Ukrainy dla których nowy dokument legalizujący pracę typowo stanowił możliwość uniknięcia 
wdrażania procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę – dużo bardziej czasochłonnej  
i skomplikowanej. Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy w zakresie legalności 
powierzania i wykonywania pracy oraz innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców wynikały z nie 
tylko z realizacji harmonogramu rocznego PIP lecz także w dużej mierze ze skarg składanych przez 
obcokrajowców. Najczęściej skargi dotyczyły nieprawidłowości związanych z wynagrodzeniem – 
zaniżenia wynagrodzenia za wykonywaną lub świadczoną pracę czy niewypłacenie należnego 
wynagrodzenia oraz braku umowy na piśmie. Niemniej jednak liczba skarg, które zostały złożone  
w 2022 r. – 72, utrzymują się na podobnym poziome jak w 2021 r. - 79, i nadal jest to trend spadkowy. 
Należy zwrócić uwagę, że o ile liczba złożonych skarg utrzymała się na tym samym poziomie to na 
ilość porad prawnych – przede wszystkich osobistych, udzielonych obywatelom krajów trzecich – 
w 2022 wzrosła do 286 (203/2021 r. 203). Zapytania kierowane do inspektorów pracy  
i pracowników merytorycznych najczęściej dotyczyły wynagrodzenia za pracę i inny świadczeń (49), 
stosunku pracy (46) oraz minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorcy (25). 

Stwierdzone w 2022 r. naruszenia skutkowały wydaniem przez inspektorów pracy znacznie 
większą ilością środków prawnych – wystąpień, niż w roku ubiegłym, tj.: 242 wniosków (159/2021 r.) 
w 127 (82/2021 r.) wystąpieniach oraz 15 (6/2021 r.) poleceń ustnych. Kontrolujący w stosunku do 
winnych popełnienia wykroczeń z zakresu legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców w 17 przypadkach (29/2021 r.) nałożyli grzywny w drodze 
mandatów karnych na łączna kwotę 17 950 zł. (35 000zł./2021 r.). Jest to kwota o połowę niższa niż 
w roku ubiegłym przy jednocześnie niższej liczbie wykroczeń ukaranych w latach ubiegłych (2021 r. 35 
000 – 29 mandatów, 2020 r. 21 450 zł. – 25 mandatów, 2019 r. 23 100 zł. – 49 mandatów). Wynika to 
zapewne  
z faktu, że w wyniku wprowadzenia abolicji dla nielegalnie wykonujących pracę obywateli Ukrainy,  
w przypadku nielegalnego wykonywania pracy bez powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy 
PUP, inspektorzy pracy odstępowali od wymierzania kary cudzoziemcowi. W 2022 r. skierowano  
o jeden wniosek o ukaranie do sądu więcej niż w 2021 r. – 4 (3/2022r.), natomiast w pozostałych 19 
identyfikacjach wykroczeń inspektorzy pracy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego 
(12/2021 r.). 
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Przyczyny naruszeń prawa 
 
Należy wskazać, że przyczyny pojawiających się negatywnych praktyk w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców w 2022 r. mają swoje źródło przede wszystkim w szczególnej sytuacji, w której doszło 
do wprowadzenia w życie, praktycznie w jednym czasie, kilku zmian legislacyjnych dotyczących 
przepisów prawa z zakresu legalizacji pracy obcokrajowców w Polsce. Osoby zajmujące się tematem 
nie zdążyły się zapoznać ze zmianami podstawowych aktów prawnych w omawianej materii 
wprowadzonymi w styczniu 2022 r. a już w lutym rozpoczęła się migracja obywateli Ukrainy  
i stosowane rozwiązania prawne dotyczące powierzania pracy obywatelom Ukrainy korzystającym  
z ochrony czasowej na mocy „ustawy o pomocy”, które dodatkowo były wprowadzane w odstępach 
czasowych – ustawa była kilkukrotnie nowelizowana, co także mogło być przyczyną niedostatecznej 
wiedzy. Wprowadzone zostały dwa nowe dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców – zezwolenie 
jednolite wydawane na szczególnych warunkach w trybie ustawy zmieniającej oraz powiadomienie  
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi PUP, które zmodyfikowało zasady udzielania tego 
pierwszego. 

Należy oczywiście także stwierdzić, że powodem niesformalizowanego zatrudnienia 
cudzoziemców były także inne przyczyny, chociażby o podłożu ekonomicznych, wynikające z dążenia 
przedsiębiorców do redukowania kosztów zatrudnienia przy jednoczesnym maksymalnym uzyskaniu 
przychodów z prowadzonej działalności. Często towarzyszy temu nieznajomość przepisów prawa 
przez podejmujących pracę cudzoziemców dla których legalizacja pracy oznacza wyłącznie podpisanie 
jakiejkolwiek umowy a często nawet sama obietnica jej sporządzenia. Dodatkowo sami cudzoziemcy 
podejmują ryzyko pracy bez oczekiwania na wymagane dokumenty mając na uwadze wyłącznie szybki 
zarobek. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
Propozycje podjęcia działań w zakresie: 

• możliwości dostępu do systemu POBYT – dla wybranych inspektorów pracy,  

• instytucja łącznikowa w PUP i UW, 

• uelastycznienie przepisów prawa (wniosek legislacyjny) w zakresie uelastycznienia przepisów 
prawa w zakresie warunków powierzenia wykonywania pracy w odniesieniu do świadczenia 
pracy w liczbie godzin większej niż określona w danym dokumencie, aby sytuacja ta nie 
stanowiła podstawy do zarzutu o nielegalne powierzenie wykonywania pracy; 

• ewentualny wniosek legislacyjny dot. podniesienia sum grzywien za wykroczenia  
w omawianym zakresie, ewentualnie wprowadzenie widełek, tak aby im większy pod 
względem liczebności zatrudnienia podmiot, tym wyższą grzywnę można było zastosować – 
tak aby kara miała charakter odstraszający, 

• rozszerzenie uprawnień inspektorów pracy o prowadzenie działalności „rozpoznawczo – 
operacyjnej” przed rozpoczęciem kontroli z omawianego zakresu i wykorzystanie zebranego 
materiału dowodowego. 

 

3. Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania 
przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych 

 
Agencje zatrudnienia – egzekwowanie przestrzegania przepisów o warunkach prowadzenia 
agencji. 
 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 20 kontroli w 18 podmiotach, gdzie łączna liczba 
pracujących ogółem wyniosła 3 753. Blisko 80 % tj., 2 950 pracujących wykonywało pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast w ramach stosunku pracy zatrudnionych było pozostałe 
20% tj. 784 osoby. Cudzoziemcy stanowili ponad 40% pracujących tj. 1 567 osób. Na podstawie 
analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

• w 6 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 - 15 kontroli,  

• w 14 przypadkach łączono zadanie z realizacją innego tematu kontrolnego, pod kątem 
zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy oraz wypłacania 
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wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki za pracę, ponadto w 2 przypadkach kontrole 
powiązane były z analizą zagadnień – delegowanie pracowników i cudzoziemców z terytorium 
RP, 

• 6 kontroli przeprowadzono na skutek skarg, w tym: 2 zgłoszonych przez byłych pracowników, 
2 zgłoszonych przez cudzoziemców, 2 pozostałych, w tym jedna skarga złożona przez Straż 
Graniczną,  

• 6 kontroli podjęto w podmiotach prowadzących działalność agencji zatrudnienia, które uzyskały 
certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2020-2022,  

• 1 kontrolę prowadzono w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert pracy zamieszczanych na 
stronach internetowych, 

• przeważały kontrole prowadzone w niewielkich agencjach zatrudnienia zatrudniających do  
9 pracowników - 12 kontroli, od 10 do 49 pracowników - 6 kontroli, natomiast  
w agencjach o zatrudnieniu od 50 do 249 oraz powyżej 250 pracowników przeprowadzono po  
1 kontroli, 

• 20 kontroli dotyczyło sektora prywatnego.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
 

W 2022 r. podczas prowadzonych czynności kontrolnych żaden z inspektorów pracy nie 
stwierdził prowadzenia działalności regulowanej, w myśl postanowień art. 18 ust. 1 ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy bez wymaganego certyfikatu Marszałka Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego. W skontrolowanych łącznie 18 podmiotach działających jako agencje pracy 
inspektorzy pracy ustalili, że kierowano pracobiorców do pracy u pracodawców użytkowników, a tym 
samym agencje te posiadały wymagany przepisami certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego potwierdzający dokonanie wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje 
zatrudnienia uprawniającego do świadczenia usług między innymi w zakresie prowadzenia agencji 
pracy tymczasowej. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
 

• w 2 przypadkach stwierdzono uchybienie poprzez niepodawanie w dokumentach, ogłoszeniach  
i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.  

• w 2 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili, że pracodawca nie przestrzegał obowiązku 
przedstawiania marszałkowi województwa corocznych informacji o działalności agencji 
zatrudnienia do 31 stycznia, 

• w 2 przypadkach stwierdzono nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

• w 1 przypadku stwierdzono nieprzestrzeganie zakazu pobierania kwot innych niż określone  
w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od osób, dla 
których agencja zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub której 
udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.  

• w 2 przypadkach stwierdzono nieprzekazywanie do podpisu cudzoziemcom umów w języku dla 
nich zrozumiałym, 

• w 1 przypadku stwierdzono nieinformowanie na piśmie podmiotu, do którego agencja 
zatrudnienia kieruje cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej o zasadach 
dotyczących wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• w 1 przypadku stwierdzono nieprowadzenie wykazu cudzoziemców kierowanych do zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, zawierającego imię i nazwisko, obywatelstwo i datę urodzenia 
cudzoziemca oraz oznaczenie podmiotu, do którego skierowano cudzoziemca do pracy, 
określenie jego siedziby, okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w 17 przypadkach zagadnień prawnej ochrony pracy tj. 

między innymi: w prowadzeniu dokumentów pracowniczych, przestrzeganiu obowiązku powiadomienia 
Powiatowego Urzędu Pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni, 
od dnia podjęcia pracy przez tego cudzoziemca, terminowym zgłaszaniu nowo zatrudnionych 
pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia do ubezpieczenia 
społecznego nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, w wypłacaniu 
należnego wynagrodzenia za wykonane zlecenie, w prowadzeniu ewidencji czasu pracy.  
W wyniku ujawnionych nieprawidłowości dotyczących wyłącznie realizacji tematu wydano  
5 wystąpień zawierających 10 wniosków oraz 1 polecenie. W związku ze stwierdzeniem rażącego 
naruszenia prawa w badanym zakresie: skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, wszczęto  
1 postępowanie mandatowe, a w 1 przypadku zastosowano środek oddziaływania wychowawczego  
w postaci ostrzeżenia.  
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Przyczyny naruszeń prawa 

 
Niezmiennie od kilku lat do podstawowych przyczyn stwierdzanych nieprawidłowości wskazać należy: 

• nieznajomość przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy oraz skutków ich nieprzestrzegania, co wynika m.in. z nieinformowania 
nowopowstałych podmiotów przez organ rejestrowy o obowiązkach ciążących na podmiotach 
prowadzących agencje zatrudnienia, 

• brak odpowiedniej obsługi kadrowej co ma miejsce szczególnie w małych agencjach 
zatrudnienia, które dominowały w kontrolach, gdzie jedna osoba odpowiedzialna jest za cały 
proces związany z zatrudnieniem,  

• 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,  

• ze względu na pogorszenie sytuacji finansowej agencji spowodowanej konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy, do tego ekonomiczne skutki pandemii (znacznie zmniejszone 
zapotrzebowanie pracodawców użytkowników przez kryzys gospodarczy), nastąpiło 
zmniejszenie zatrudnienia liczby osób zajmujących się sprawami kadrowymi, mniejsza liczba 
zatrudnionych w agencjach i zwiększona kumulacja obowiązków. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
Nadal widoczny jest fakt, że podmioty celowo naruszają przepisy, gdzie akurat w kwestii 

świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia to działalność regulowana, której prowadzenie jest 
obwarowane konkretnymi wymogami. Wielu przedsiębiorców skutki tego naruszania wpisuje w ryzyko 
prowadzonej działalności gospodarczej, licząc się z poniesieniem odpowiedzialności za popełnione 
wykroczenia.  

Właściwym byłoby ustanowienie obowiązkowego warunku uzyskania wpisu do rejestru KRAZ  
w postaci obowiązku odbycia przez osoby zmierzające prowadzić agencję zatrudnienia oraz personel 
przewidziany do obsługi klientów – szkolenia w zakresie warunków świadczenia usług agencji 
zatrudnienia, które zostały objęte certyfikatem oraz zapewnienie możliwości korzystania ze szkoleń 
aktualizujących i utrwalających wiedzę z tego zakresu. W związku ze zwiększającą się liczbą 
cudzoziemców wykonujących pracę tymczasową wskazane byłoby:  

• usprawnienie działań organów odpowiadających za legalizację pobytu i pracy cudzoziemców 
oraz instytucji kontrolnych celem poprawy wykrywalności nielegalnie działających agencji 
zatrudnienia, 

• zwiększenie współpracy organów i podjęcie na większą skalę wspólnych działań przez 
wojewódzkie urzędy pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy, zwłaszcza w obszarze działalności 
szkoleniowej, informacyjnej i wystawienniczej, która powinna służyć promocji dobrych praktyk 
dotyczących zgodnego z prawem wykonywania działalności regulowanej w zakresie 
świadczenia usług agencji zatrudnienia. Szczególny nacisk wskazany jest w zakresie 
powiadamiania PIP przez te organy o przypadkach naruszenia przepisów regulujących 
działalność agencji zatrudnienia oraz zasad zatrudniania pracowników tymczasowych, 
zwłaszcza o sytuacjach wskazujących na obchodzenie przepisów prawa. 

 
Inspektorzy pracy, którzy prowadzili kontrole ww. zakresie w 2022 r. jednogłośnie stwierdzili, że 

usługi outsourcingowe zaczynają wypierać usługi agencji pracy tymczasowej. Wybierając podmioty do 
kontroli i analizując Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) zauważyć można, 
że duża ilość agencji zatrudnienia działających na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 
posiada w bazie status „wykreślony”. Podmioty te rezygnują z prowadzenia certyfikowanej działalności 
agencji zatrudnienia i poszerzają zakres działalności gospodarczej, a w wielu przypadkach jest to 
rodzaj działalności, którą prowadzą podmioty współpracujące. Jest to spowodowane m.in. trudną 
sytuacją na rynku pracy i mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników przez pracodawców 
użytkowników. 
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Agencje pracy tymczasowej – egzekwowanie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych. 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. inspektorzy pracy w zakresie realizacji tematu przeprowadzili 8 kontroli  

w 8 podmiotach, gdzie łączna liczba pracujących ogółem wyniosła 845. Pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych było 179 osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 675 osób. 
Cudzoziemcy stanowili około 20% pracujących tj. 176 osób. Na podstawie analizy dokumentacji 
pokontrolnej ustalono, że: 

• w 6 przypadkach kontrole związane były z rozpatrywaniem skarg, w tym 2 zgłoszone zostały 
przez byłych pracowników, 2 zgłoszone przez cudzoziemców natomiast 2 związane były 
z badaniem skarg – pozostałych, w tym 1 na wniosek Straży Granicznej,  

• 1 kontrolę przeprowadzono w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert pracy zamieszczanych na 
stronach internetowych. 

 
W 2022 r. 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 tematem 100 (zawieranie 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.  
W 2022 r. wysoki wskaźnik zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynikał z faktu, że na  
8 skontrolowanych podmiotów, w jednym podmiocie w ramach stosunku pracy zatrudnionych było aż 
605 osób co stanowiło wyjątek w dotychczasowej praktyce. Kontrolujący mieli głównie do czynienia  
z mniejszymi agencjami, gdzie przeważającą formą powierzania pracy tymczasowej były umowy 
cywilnoprawne. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zarówno procesu nawiązywania stosunku pracy tymczasowej, 
jak i przebiegu takiej pracy. W szczególności stwierdzono w: 

• 3 agencjach – nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę tymczasową, dotyczące 
12 pracowników tymczasowych, 

• 1 agencji – uchybienia dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 
wobec 5 pracowników, 

• 1 agencji – uchybienia i niewypełnienie w całości wymaganego obowiązku w wypłacie 
wynagrodzenia osobom wykonującym pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego 
w stosunku do 33 osób, 

• 2 agencjach – naruszenia przepisów związanych z wydawaniem świadectw pracy pracownikom 
tymczasowym, dotyczące 6 pracowników, 

• 2 agencjach – nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich 
w stosunku do 10 osób, 

 
Ponadto stwierdzono w: 

• 2 agencjach – niedopełnienie obowiązków w zakresie uzgodnienia na piśmie przez agencję 
pracy tymczasowej warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą 
użytkownikiem (nieprawidłowości dotyczyły 11 osób), 

• 3 agencjach – brak zawiadomienia na piśmie (12 osób) o warunkach zatrudnienia wynikających 
z uzgodnień pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem przed zawarciem umowy, 

• 2 agencjach – brak przekazania (łącznie 48 pracownikom tymczasowym) w postaci papierowej 
lub elektronicznej wymaganych informacji umożliwiających bezpośredni kontakt  
z przedstawicielami agencji, 

• 1 agencji – brak wydawania zaświadczenia osobie skierowanej do wykonywania pracy 
tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego. 

 
W związku ze stwierdzeniem rażących naruszeń prawa zastosowano odpowiedzialność 

wykroczeniową i skierowano 1 wniosek do sądu oraz 1 postępowanie mandatowe. 
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Przyczyny naruszeń prawa 
 
 Nieprawidłowości dotyczące zawartych umów przez agencje pracy tymczasowej w zakresie 
warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych z pracodawcą użytkownikiem co do zasady mają 
charakter błędu formalnego bowiem ustalenia te są każdorazowo dokonywane za pomocą wymiany 
informacji przekazywanych pocztą elektroniczną lub innych nowoczesnych środków komunikacji, bez 
zachowania formy pisemnej. Ponadto niezmienne przyczyny ujawnianych nieprawidłowości to:  

• 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 tj. na innych warunkach niż określane w oświadczeniach  
i zezwoleniach, co mogło być spowodowane brakiem na rynku pracy osób wykonujących pracę 
w ściśle określonym obszarze. 

 
Podsumowanie i wnioski  
 

Kontrole, które zostały przeprowadzone w 2022 r. potwierdziły kolejny raz utrzymującą się 
tendencję nadużywania umów cywilnoprawnych w pracy tymczasowej. Znaczna liczba osób, która 
związana jest z agencją umowa cywilnoprawna to efekt ograniczania kosztów zatrudnienia zarówno 
przez agencje zatrudnienia i pracodawców użytkowników, ale także preferencje pracodawców 
użytkowników jak i osób poszukujących pracy - cudzoziemców. Ta forma zatrudnienia, szczególnie 
teraz w okresie konfliktu zbrojeniowego na Ukrainie ułatwia cudzoziemcom realizację okresowych 
wyjazdów do kraju bądź też powrotu na stałe po zarobieniu satysfakcjonującej ich kwoty pieniężnej. 
Pracodawca użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku umów cywilnoprawnych 
zawartych w warunkach umów o pracę, ponieważ sankcje z tego tytułu ciążą wyłącznie na agencji 
zatrudnienia.  

Reasumując, wskazane byłoby rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu wykroczenia 
obejmującego stosowanie umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy – także na 
pracodawców użytkowników. Ponadto wykluczeniu możliwości wykonywania pracy tymczasowej na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Definicja pracodawcy użytkownika, który wyznacza pracownikowi 
zadania i kontrolującego ich wykonanie, wskazuje na element kierownictwa, który jest cechą 
charakterystyczną dla umowy o pracę. Dopuszczenie osób zatrudnionych na podstawie umów prawa 
cywilnego do wykonywania pracy tymczasowej stoi w sprzeczności z definicją pracodawcy 
użytkownika, który zgodnie z ustawą wyznacza i kontroluje wykonanie zadań przez pracownika 
skierowanego z agencji zatrudnienia. 

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami związanymi z zawieraniem umów o pracę, 
w tym nieprzestrzeganie przez agencje obowiązku jej zawarcia na piśmie oraz potwierdzenia 
pracownikowi w formie pisemnej warunków zawartej umowy o pracę, nie później niż w drugim dniu 
wykonywania pracy, wskazane byłoby uzupełnienie przepisów wykroczeniowych ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych w zakresie możliwości zastosowania sankcji z tytułu niepotwierdzenia 
pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaju zawartej umowy o pracę i jej warunków.  

Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że przedstawiciele agencji pracy tymczasowej mają 
bardzo często wątpliwości interpretacyjne, a co za tym idzie liczne pytania do kontrolujących  
w zakresie sposobu obliczania maksymalnych okresów wykonywania pracy tymczasowej 
u pracodawców użytkowników. Dlatego zasadne wydaje się również doprecyzowanie przepisów 
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w tym zakresie. 
 
Pracodawcy użytkownicy 
 
Informacje ogólne 
 

W 2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 9 kontroli w 8 podmiotach, gdzie łączna liczba 
pracujących ogółem wyniosła 1 434. Pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych było 17 osób, 
natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 1 377 osób. Liczba pracujących cudzoziemców - 
64. Wśród wytypowanych do kontroli dominowały zakłady o zatrudnieniu od 50 do 249 - 4 kontrole, 
następnie po 2 kontrole w podmiotach o zatrudnieniu do 9 i od 10 do 49 osób, natomiast powyżej 250 
zatrudnionych przeprowadzono 1 kontrolę.  
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Przeważającą branżą w badanym obszarze było przetwórstwo przemysłowe (5 kontroli), 
budownictwo (2 kontrole) oraz transport, składowanie (1 kontrola) i działalność profesjonalna  
(1 kontrola). Wszystkie podmioty stanowiły sektor prywatny. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 
 

W 2022 r. w 1 przypadku podczas kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących dopuszczalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy 
użytkownika: 

 
Spółka A z siedzibą w Brodnicy zawarła umowę ze Spółką B z siedzibą w Gdyni. Kontrola 

dotyczyła ustalenia warunków wykonywania pracy przez personel Spółki B na terenie Spółki A tj. 
ocena przestrzegania przepisów prawa wobec osób świadczących pracę w ramach outsourcingu w 
podmiocie korzystającym z usługi outsourcingu - stosowanie outsourcingu, leasingu czy innych form 
powierzania pracy. Kontrola nie wykazała różnic między warunkami świadczenia pracy na stanowisku 
operatorów maszyn lub pracowników produkcyjnych zatrudnionych przez personel Spółki B  
i pracowników Spółki A, pracujących na tych stanowiskach. Praca zdaniem inspektora pracy nosiła 
cechy właściwe dla pracy tymczasowej. Z tego powodu zrodził się zarzut w postępowaniu w sprawach 
o wykroczenia, dopuszczania do korzystania z pracy pracowników tymczasowych przez okres 
przekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy tj. o wykroczenie 
z art. 27b ust. 2 pkt 1 w związku z art 20 ust 4 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019r poz. 1563). 

Mając na uwadze tak dokonane ustalenia stanu faktycznego, w związku z odmową przyjęcia 
mandatu za popełnienie zarzucanego wykroczenia z art. 27b w związku z art. 20 ust 4 ustawy z dnia  
9 lipca 2003 r. ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563),  
w stosunku do osoby winnej jego popełnienia, skierowano sprawę na drogę postępowania w sprawach 
o wykroczenia. W związku z ujawnionym wykroczeniem inspektor pracy skierował wniosek o ukaranie 
do Sądu Rejonowego w Brodnicy, który w rezultacie umorzył postępowanie. Ponadto poinformowano 
OIP w Gdańsku o nieprawidłowościach w agencji zatrudnienia działającej w Gdańsku. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w 6 przypadkach zagadnień prawnej ochrony pracy,  

a w 8 przypadkach badano pod kątem bhp m.in. przygotowanie pracowników do pracy oraz w zakresie 
warunków pracy.  

Naruszenia przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym unormowań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono podczas 7 kontroli co stanowi blisko 80% 
skontrolowanych podmiotów w 2022 r. ogółem. Ujawniono m.in., że: 

• 3 pracodawców użytkowników – nie uzgodniło z agencją pracy tymczasowej na piśmie 
warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych (nieprawidłowość dotyczyła 35 osób), 

• 3 podmioty – nie przestrzegały obowiązku prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę 
tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego (nieprawidłowość 
dotyczyła 7 osób), 

• 2 pracodawców użytkowników – naruszyło przepisy dotyczące maksymalnego okresu 
korzystania z pracy tej samej osoby wykonującej pracę tymczasową (nieprawidłowość 
dotyczyła osób), 

• 2 podmioty – nie przestrzegały zakazu powierzania pracy szczególnie niebezpiecznej osobom 
wykonującym pracę tymczasową (nieprawidłowość dotyczyła 20 osób). 

 
Ponadto w skontrolowanych podmiotach wykazano nieprzestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do pracowników tymczasowych. Stwierdzano naruszenia 
przez pracodawców użytkowników obowiązków w zakresie: 

• szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – w 3 podmiotach, 

• profilaktycznych badań lekarskich – w 2 podmiotach, 

• przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników –  
w 2 podmiotach, 

• dostarczenia pracownikom tymczasowym odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej – w 1 podmiocie. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

 
Przyczyn naruszeń przepisów prawa przez pracodawców użytkowników kontrolujący upatrują 

się w niedostatecznej znajomości przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w tym 
odnoszących się do obowiązków leżących po stronie pracodawcy użytkownika zarówno wobec agencji 
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w związku z nawiązaniem współpracy, jak również wobec pracowników lub osób wykonujących pracę 
tymczasową w zakładzie. Z kolei krótkotrwałość zatrudnienia, jaka cechuje pracę tymczasową – 
zdaniem kontrolowanych – wpływa na terminowe spełnienie obowiązków. Wychodzą oni z założenia, 
że skoro pracownik zatrudniony jest na krótki, doraźny okres czasu, nie ma potrzeby ponoszenia 
dodatkowych kosztów czy innych inwestycji związanych z zatrudnieniem tymczasowym. Dominuje 
przeświadczenie, iż to agencja zatrudnienia jako „pracodawca” odpowiada za większość obowiązków 
związanych ze świadczeniem pracy przez pracownika tymczasowego. Pracodawcy użytkownicy 
uważają, że nie mają żadnych obowiązków wobec pracowników tymczasowych lekceważąc przepisy 
np. dotyczące czasu pracy. 

Wśród stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących pracodawców użytkowników, ale również 
agencji pracy tymczasowej nagminne od kilku lat jest nieuzgodnienie z agencją pracy tymczasowej na 
piśmie praw i obowiązków agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika, których można 
upatrywać w dążeniu agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkownika do uproszczenia procedur 
związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków 
komunikacji (komunikatory internetowe). Według pracodawców, ale i agencji powyższy sposób 
działania znacząco przyspiesza procedurę pozyskiwania pracowników tymczasowych. Z kolei agencje 
pracy tymczasowej nie dążą do egzekwowania obowiązku pisemnej formy uzgodnień w obawie przed 
utratą kontrahenta. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy uznać, że nieprawidłowości wobec 
pracowników tymczasowych oraz osób wykonujących pracę tymczasową w ramach umów 
cywilnoprawnych, wynikają również 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. 
 
Podsumowanie i wnioski  

 
Wskazane byłoby dokonać zmiany w przepisach i zwiększyć odpowiedzialność pracodawcy 

użytkownika za naruszenia przepisów prawa, w szczególności regulujących sytuację pracowników 
tymczasowych. Aktualne pozostają propozycje działań legislacyjnych, mających na celu wprowadzenie 
odpowiedzialności z tytułu wykroczeń dotyczących korzystania z usługi outsourcingu – świadczonej 
przez agencję zatrudnienia lub podmiot niewpisany do KRAZ – w warunkach charakterystycznych dla 
pracy tymczasowej, powierzania pracy tymczasowej na podstawie umowy cywilnoprawnej  
w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, nieprzekazania agencji lub przekazania 
niepełnych informacji o przebiegu pracy tymczasowej, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia 
za pracę pracownika tymczasowego. Dodatkowo w zakresie nieprowadzenia ewidencji godzin 
wykonania umowy zlecenia zawartej z osobą świadczącą pracę tymczasową oraz dopuszczenia przez 
pracodawcę użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej osoby skierowanej przez podmiot 
niebędący agencją zatrudnienia.  

Ponadto należałoby rozszerzyć odpowiedzialność z tytułu wykroczeń z art. 27, 27a i 27b 
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – przez zapewnienie możliwości nakładania 
grzywny również w przypadku stwierdzenia w tych przepisach nieprawidłowości wobec osób 
wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie tylko w stosunku do 
pracowników tymczasowych.  

Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podniesienia standardów 
wykonywania pracy tymczasowej wskazane jest nałożenie na pracodawcę użytkownika obowiązku 
przekazywania agencji pracy tymczasowej oceny ryzyka zawodowego oraz rejestru pomiarów 
czynników szkodliwych, ale również wprowadzenie obowiązku przekazywania pracownikom 
tymczasowym regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania obowiązujących u pracodawcy oraz 
oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzonej przez użytkownika na stanowisku pracy, na którym ma 
wykonywać pracę pracownik tymczasowy w celu zwiększenia świadomości pracowników 
tymczasowych w kwestii ciążących na nich obowiązków, przysługujących im uprawnień i warunków 
pracy. W związku ze zwiększającym się udziałem cudzoziemców na polskim rynku pracy, w tym 
wykonujących pracę w ramach skierowania przez agencje pracy tymczasowej czy też w formie 
outsourcingu, niezbędnym jest zwiększenie świadomości prawnej tej grupy pracobiorców w zakresie 
specyfiki pracy tymczasowej, obowiązków agencji i pracodawców użytkowników oraz rozróżnieniu 
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uprawnień związanych z wykonywaniem pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz umów o pracę. 

 
Outsourcing/leasing a praca tymczasowa 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w 10 podmiotach, gdzie łączna liczba 

pracujących ogółem wyniosła 3 017. Pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych było 1366 
osób, natomiast zatrudnionych w ramach stosunku pracy 1 175 osób. Cudzoziemcy stanowili ponad 
50% pracujących tj. 1 630 osób. Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

• w 6 przypadkach kontrole powiązane były z analizą zagadnień dotyczących legalności 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,  
a w 2 przypadkach dotyczyły obywateli polskich,  

• w 2 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,  

• w 6 przypadkach przeprowadzono kontrole krzyżowe, w 2 przypadkach kontrole przeprowadzili 
inspektorzy pracy OIP Bydgoszcz na terenie pracodawców, u których była świadczona usługa, 
natomiast podmioty świadczące usługi skontrolowane zostały przez inne Okręgi, 

• dominowały zakłady o zatrudnieniu od 1 do 9 - 5 kontroli, 2 kontrole w podmiotach  
o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, 3 kontrole w podmiotach o zatrudnieniu od 50 do 249 osób 
natomiast powyżej 250 zatrudnionych 1 kontrolę.  

• przeważającą branżą w badanym obszarze było przetwórstwo przemysłowe (6 kontroli), 
budownictwo (3 kontrole) oraz usługi administrowania (1 kontrola), 

• 9 podmiotów stanowiło sektor prywatny, natomiast 1 stanowił sektor mieszany.  
 
Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że: 

• 5 kontroli dotyczyła podmiotów, które korzystały z usług outsourcingu/ podwykonawstwa, 

• 5 kontroli dotyczyła podmiotów, które oferowały usługi outsourcingu i nie posiadały żadnego 
wpisu w KRAZ (prowadziły działalność w wyspecjalizowanej dla danej usługi branży), 

• w 2 przypadkach wątpliwość budziła podstawa korzystania z usługi outsourcingu:  
w 1 przypadku kontrola zakończyła się skierowaniem wniosku do sądu w związku 
z wykroczeniem z art. 27B ust. 2 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 
a w 1 przypadku kontrola zakończyła się mandatem karnym w związku z wykroczeniem z art. 
27B ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,  

 
Co do zasady inspektorzy pracy nie kwestionowali zawartych umów z uwagi na brak ustawowej 

definicji outsourcingu. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W 2022 r. podczas realizacji przez inspektorów pracy tematu outsourcing/leasing a praca 

tymczasowa stwierdzono naruszenia przepisów w badanym zakresie w podmiocie: 

• według kontrolującego podmiot A z siedzibą w Brodnicy naruszył przepisy korzystania z pracy 
tymczasowej tego samego pracownika tymczasowego przez okres przekraczający łącznie 18 
miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Kontrola zakończyła się skierowaniem 
wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Brodnicy w związku z wykroczeniem z art. 27B 
ust. 2 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Sąd umorzył postępowanie.  

• według kontrolującego podmiot „A” z siedzibą w Włocławku nie przestrzegał zakazu 
powierzania pracy szczególnie niebezpiecznej - w rozumieniu przepisów art. 23715 Kodeksu 
pracy. Z wyjaśnień kierownika budowy przesłuchanego w charakterze świadka, wynikało, że 
nie miał on świadomości w zakresie statusu wykonujących pracę cudzoziemców z firmy „B” 
 i wynikających z zawartej umowy pomiędzy jego firmą, a Agencją. Kontrola zakończyła się 
mandatem karnym w związku z wykroczeniem z art. 27B ust. 1 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych. 

 
Przyczyny naruszeń prawa 

 
Przyczyn stosowania outsourcingu w celu obchodzenia przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych należy upatrywać, poza ograniczeniami czasowymi, także w braku innych 
obowiązków, cechujących stosowanie pracy tymczasowej, do których należą: 
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• zakaz powierzania wykonywania na rzecz pracodawcy użytkownika pracy szczególnie 
niebezpiecznej, którego naruszenie skutkuje – w zależności od winy – odpowiedzialnością 
wykroczeniową zarówno agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawcy użytkownika, 

• obowiązek równego traktowania – w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia 
– pracowników tymczasowych w stosunku do pracowników własnych pracodawcy 
użytkownika, 

• obowiązki pracodawców użytkowników związane z organizacją czasu pracy pracowników 
tymczasowych oraz ponoszenie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych przepisów,  
z prowadzeniem ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową, czy wyposażeniem 
pracowników tymczasowych w odzież i obuwie robocze oraz ponoszeniem kosztów z tym 
związanych. 

• względy ekonomiczne i podatkowe, ponieważ zewnętrzna obsada kadrowa pozwala na 
ograniczenie kosztów osobowych oraz kwoty odprowadzanych podatków w porównaniu  
z zatrudnieniem pracowników w tradycyjnej formie. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
Inspektorzy kontrolujący zagadnienia w zakresie stosowania praktyk związanych  

z korzystaniem z konstrukcji outsourcingu wskazują na nasilenie się tendencji zastępowania pracy 
tymczasowej usługą outsourcingu przez: 

• podmioty nieposiadające statusu agencji zatrudnienia bowiem stwierdzenie prowadzenia 
działalności w zakresie pracy tymczasowej wiąże się z odpowiedzialnością za wykroczenie 
polegające na prowadzeniu agencji pracy tymczasowej bez wymaganego wpisu do rejestru; 

• agencje zatrudnienia, bowiem stosowanie outsourcingu jako dodatkowej działalności przez 
agencje posiadające wpis do rejestru agencji nie jest w żaden sposób sankcjonowane.  

 
W 2022 r. zauważyć można, że na terenie województwa kujawsko – pomorskiego wzrosła liczba 

podmiotów, które rezygnują z prowadzenia działalności certyfikowanej a znaczna ich część występuje 
sama do Marszałka Województwa z wnioskiem o wykreślenie ich z KRAZ.  

W przypadku natomiast zakwestionowania przez inspektora pracy ustaleń dotyczących 
korzystania przez podmiot z usług outsourcingu kontrolowani wnoszą zastrzeżenia i decydują się na 
skierowanie sprawy do sądów. 

Podmioty stosujące outsourcing i korzystające z tych usług udoskonaliły model współpracy  
w ramach outsourcingu co znacznie utrudnia ocenę zjawiska obchodzenia przepisów ustawy  
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Postanowienia zawartych umów o świadczenie usług lub 
współpracy są formułowane w taki sposób, aby nie nosiły cech pracy tymczasowej. Osoby wykonujące 
usługę są przygotowywane do tego, jakiej treści informacji powinny udzielać, aby nie wskazywały one, 
że w rzeczywistości wykonują pracę tymczasową. Podmioty często pozorują własne kierownictwo 
poprzez tworzenie stanowiska koordynatora, który jest rekrutowany spośród pracowników podmiotu 
zewnętrznego. Ponadto sposób rozliczania wykonanej pracy ustalany jest w umowach w postaci 
materialnego efektu, a nie roboczogodzin. 

Kontrole w obszarze outsourcingu potwierdzają konieczność wprowadzenia uregulowań 
uniemożliwiających obchodzenie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Uznanie za 
wykroczenie świadczenia usług outsourcingu w warunkach charakterystycznych dla pracy 
tymczasowej i korzystania z outsourcingu w tych warunkach to niezbędny element zagwarantowania 
kontrolującym możliwości egzekwowania przepisów prawa regulujących zatrudnienie tymczasowe. 

Aktualne pozostaje wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej w sytuacji korzystania  
z usług outsourcingu w warunkach charakterystycznych dla pracy tymczasowej, a także świadczenia 
usługi outsourcingu w warunkach charakterystycznych dla pracy tymczasowej, także przez podmiot 
posiadający wpis do rejestru agencji zatrudnienia. 

 
Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudzoziemców spoza UE 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. inspektorzy przeprowadzili 3 kontrole w 3 podmiotach w związku z realizacją tematu 

gdzie łączna liczba pracujących ogółem wyniosła 1 900, z czego zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych 1 833. Cudzoziemcy stanowili blisko 60% pracujących tj. 1 117 osób. 
Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej ustalono, że: 

• w 3 przypadkach kontrole powiązane były z analizą zagadnienia dotyczącego legalności 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców,  
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• w 2 podmiotach zakresem kontroli objęto prawną ochronę pracy, natomiast legalność 
zatrudnienia w 3 podmiotach, 

• 2 podmioty prowadzone były przez obywateli Ukrainy, w 1 przez obywatela Mołdawii a formą 
prowadzenia działalności była: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w 1 przypadku 
dodatkowo spółka komandytowa oraz w 1 przypadku osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, 

• 2 kontrolowane podmioty świadczyły usługi pracy tymczasowej, ale również 2 podmioty 
świadczyły usługi outsourcingowe 

 
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 umieszczano w ogłaszanych ofertach pracy do wykonywania pracy tymczasowej numer 
wpisu do rejestru oraz oznaczanie ich jako "oferty pracy tymczasowej" (1 kontrola), 

nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy (1 kontrola). 
W ramach realizacji tematu - Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudzoziemców spoza 
UE inspektorzy w 2022 r. nie stwierdzili rażących naruszeń przepisów w zakresie legalności 
zatrudnienia cudzoziemców oraz przestrzegania praw pracowniczych tej kategorii osób. 
 
Przyczyny naruszeń prawa 

 
Rok 2022 r. był trudny przede wszystkim ze względu na wojnę w Ukrainie, co bardzo negatywnie 

wpłynęło na sytuacje finansową firm. Znaczny wzrost kosztów eksploatacyjnych wymusił na 
przedsiębiorcach znaczne ograniczenia w zatrudnieniu w agencjach zatrudnienia, ale również wpłynął 
negatywnie na zapotrzebowanie pracodawców użytkowników na pracowników tymczasowych. Obawa 
przed rokiem 2023 w związku konsekwencjami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy spowodowały 
redukcję zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencje, ale również redukcję zatrudnienia 
pracowników pracodawców użytkowników, co za tym idzie brak możliwości finansowych tych 
pracodawców na zatrudnienie w swoim zakładzie pracowników tymczasowych. Zauważyć można 
tendencję zastępowania pracy tymczasowej usługą outsourcingową i rezygnację z korzystania usługi 
certyfikowanej co daje szerszy zakres prowadzenia działalności przez agencję. 
 
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, którzy coraz częściej są również obcokrajowcami. 

 

4. Delegowanie pracowników 

Delegowanie pracowników z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach świadczenia usług 
 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. inspektorzy pracy z OIP Bydgoszcz przeprowadzili łącznie 21 czynności kontrolne 

z zakresu delegowania pracowników z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach świadczenia 
usług. W jednym przypadku podjęte działania zakończyły się sporządzeniem notatki służbowej. 
Praktycznie 1/3 ww. kontroli (13) została podjęta w podmiotach, które w ramach prowadzonej 
działalności kierowały do wykonywania pracy za granicą RP cudzoziemców. 

Większość z prowadzonych przez inspektorów pracy działań zostało wszczętych w wyniku 
wniosku kierowanym do PIP przez instytucję łącznikową z innego państwa członkowskiego UE/EOG 
lub Szwajcarii. Wymiana informacji z właściwymi organami kontrolnymi innych państw członkowskich 
prowadzona była za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI).  
W 2022 r. kontrolujący, po przeprowadzonych czynnościach, obejmujących wymagany przez drugą 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

152 | S t r o n a  

 

stronę konkretny zakres badanych zagadnień, udzielili do Głównego Inspektoratu Pracy, jako do 
instytucji łącznikowej w zakresie warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych,  
14 odpowiedzi na wnioski z Holandii, Belgii, Luksemburga, Litwy i Włoch. Pozostałe czynności 
kontrolne realizowane były na podstawie własnych ustaleń OIP Bydgoszcz w omawianym temacie.  

W 2022 r. większość wniosków GIP kierowanych do OIP Bydgoszcz w następstwie prośby  
o udzielenie informacji otrzymanej z organów właściwych innych państw członkowskich UE/EOG lub 
Szwajcarii dotyczyło cudzoziemców – przede wszystkim obywateli Ukrainy. W sumie, we wszystkich 
postępowaniach inspektorskich weryfikacją objęto 430 osób różnej narodowości – z czego 349 to 
obywatele Ukrainy i 30 Białorusi.  

W wyniku dwóch (2) postępowań kontrolnych, których celem było monitorowanie procesu 
delegowania pracowników oraz eliminowanie ewentualnych nadużyć w tym zakresie. inspektorzy pracy 
uznali, iż 11 osób świadczących czasowo pracę poza granicami Polski nie może zostać uznanych za 
pracowników delegowanych. 
 
Stwierdzone nieprawidłowości. Przyczyny naruszeń prawa 

 
Dokonując ustaleń na wniosek państwa członkowskiego inspektorzy pracy weryfikowali 

konkretne zagadnienia, których zbadanie było niezbędne w związku z podejrzeniem naruszania 
przepisów prawa państwa oddelegowania. Szczególną uwagę przywiązywano do przesłanek 
wypełniających definicję delegowania tak, aby w konkretnych przypadkach zidentyfikować ewentualny 
proceder „pozornego delegowania”. Sytuacje w których pomiędzy delegującym a cudzoziemcem 
skierowanym czasowo do pracy za granicą nie istniała wieź prawna, a dokument legalizujący pracę 
został uzyskany dla pozoru nie należały do rzadkości. Daje to podstawę do stwierdzenia, że forma 
wykonywania pracy jaką jest delegowanie staje się dla obu stron coraz powszechniejszą próbą 
obejścia przepisów dotyczących legalności pobytu i pracy w Europie. 

Kolejną nieprawidłowością niezmiennie pojawiającą się w ramach tematu delegowania 
pracowników z terytorium Polski, ujawnianą także w 2022 r. było zaniżanie wynagrodzenia 
wypłacanego pracownikom delegowanym do pracy zagranicą. Ujawnione w tym zakresie uchybienia 
częściowo nadal wynikały z nieznajomości obowiązujących uregulowań prawnych wynikających  
z konieczności dostosowania się do wymogów unijnych. 

Kolejną przyczyną stanowiącą przesłankę do stosowania nieuczciwych praktyk  
w odniesieniu do delegowania pracowników z Polski stanowią nadal względy ekonomiczne – 
dostosowanie warunków pracy pracownika delegowanego, zwłaszcza do wysokości wynagrodzenia, 
jakie otrzymuje pracownik na tożsamym stanowisku w danym państwie europejskim, stanowi bowiem 
zwiększony koszt dla pracodawcy, który dodatkowo jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
delegowania. Zapewne związku z tym powtarzają się sytuacje zaobserwowane w ubiegłych latach, 
gdzie pracodawcy usiłują faktyczne delegowanie rozliczać jako podróż służbową pracownika.  

Problemem dla kontrolujących przy ustalaniu zasady delegowania pracowników z Polski na 
podstawie umów z kontrahentem europejskim, jest częsty brak umów o delegowaniu określających 
podstawowe warunki wykonywani pracy na tej podstawie – w zakresie wysokości wynagrodzenia, 
czasu pracy czy też pokrycia kosztów delegowania. Z uwagi na brak rozwiązań prawnych w tym 
zakresie ustawodawca określił warunki jakie musi wypełniać podmiot delegujący pracowników  
w ramach świadczenia usług na terytorium RP, nie wskazując na powinności obowiązujące 
pracodawców prowadzących działalność na terenie Polski i kierujący pracowników zagranicę, 
inspektorzy pracy nie mają umocowania do wydania odpowiednich środków prawnych w przypadku 
stwierdzenia uchybienia w tym zakresie. 

 
Podsumowanie i wnioski  

 
Propozycje podjęcia działań w zakresie: 

• ponowny wniosek zapewnienia dostępu do danych firm - płatników będących osobami 
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej poprzez 
udzielenie określonej formy pełnomocnictwa, w zakresie uzyskiwania informacji o zgłoszeniach 
do ubezpieczenia społecznego, terminowości opłacania składek – powyższe usprawni  
i przyspieszy czynności inspektorskie przy udzielaniu odpowiedzi na wnioski IMI; 

• dalsze działania informacyjno – szkoleniowe dot. obowiązków podmiotów delegujących 
pracowników w ramach świadczenia usług; 

• ewentualna inicjatywa legislacyjna w zakresie nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników 
w ramach świadczenia usług o zapisy dotyczące warunków jakie spełniać winien podmiot 
delegujący pracowników z terytorium Polski do innych państw UE/EOG, określające wprost 
definicję delegowania. 
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Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług  
 
Informacje ogólne 

 
Inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2022 r.  

w zakresie realizowanego tematu przeprowadzili 4 kontrole w przedsiębiorstwach zagranicznych – 
trzech (3) niemieckich oraz jednym (1) hiszpańskim, delegujących pracowników do Polski w ramach 
świadczenia usług. Czynności kontrolne miały na celu ochronę praw pracowników delegowanych 
w ramach transgranicznego świadczenia usług. Inspektorzy pracy dokonali analizy poprawności 
gwarantowania osobom czasowo wykonującym pracę na terytorium RP warunków zatrudnienia nie 
mniej korzystnych, niż wynika to z przepisów polskiego prawa, w zakresie wskazanym w zapisach 
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 

Weryfikacji podlegały kwestie dotyczące obowiązków wymaganych od pracodawców 
zagranicznych, kierującym swoich pracowników do czasowej pracy na terytorium RP,  
w szczególności w zakresie poinformowania w wymaganym terminie Państwową Inspekcję Pracy 
o delegowaniu oraz warunki w jakich zostali zatrudnieni oddelegowani pracownicy. 

Podmioty do kontroli zostały wybrane wyłącznie na podstawie ustaleń własnych inspektorów 
pracy dokonanych poprzez analizę informacji na temat oświadczeń przekazywanych w myśl art. 24 ust. 
3 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W przypadku kontroli pracodawców z państw wchodzących w skład UE nie zaobserwowano 

nieprawidłowości. Wszyscy badani zagraniczni pracodawcy wypełnili obowiązek wskazany w art. 24 
ust. 3 i 4 ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług dotyczący złożenia 
oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.  

Ponad to we wszystkich analizowanych przypadkach pracodawcy zagraniczni zapewnili 
osobom czasowo wykonujący pracę na terenie Polskiwarunki zatrudnienia – szczególnie w odniesieniu 
do wypłaty wynagrodzenia czy czasu pracy, nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów polskiego 
prawa pracy. Powyższe wynika oczywiście ze znacznie wyższych standardów w zakresie warunków 
pracy w krajach Europy zachodniej. Dodatkowo, przedsiębiorstwa delegujące pracowników z krajów 
europejskich sprawnie poruszają się w przepisach prawnych obowiązujących w tym zakresie, głównie 
z powodu polityki ujednolicania zasad delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. 
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VI. PIERWSZA KONTROLA 
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1. Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

kontrolą w zakresie „pierwszej kontroli” objęto 36 podmiotów, wśród których było 27 
mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających 1-9 osób) oraz 9 małych zakładów (zatrudniających 10-49 
pracowników), które nie były uprzednio kontrolowane na terenie działania OIP Bydgoszcz. Wśród 
trzydziestu sześciu podmiotów, w których przeprowadzono kontrolę, jeden z nich to przedsiębiorca nie 
będący pracodawcą, zatrudniający wówczas wyłącznie dwóch zleceniobiorców. 

Kontroli poddano zakłady funkcjonujące na rynku pracy nie dłużej niż 3 lata, licząc od daty 
zatrudnienia pierwszego pracownika, dotychczas nie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Liczebny i procentowy udział poszczególnych branż, w których objęte kontrolą podmioty 
realizują działalność przedstawia poniższa tabela nr 1. 
 

Liczba  
kontroli 

Kontrolowane branże 
Procentowy 

udział w ogólnej 
liczbie kontroli 

8 Budownictwo 22,2% 

7 Przetwórstwo przemysłowe 19,4% 

5 Handel hurtowy i detaliczny  13,8% 

4 Zakwaterowanie i gastronomia 11,1% 

2 Transport, składowanie 5,6% 

2 Usługi administrowania 5,6% 

1 Edukacja 2,8% 

1 Informacja i komunikacja 2,8% 

1 Opieka zdrowotna i społeczna 2,8% 

1 Obsługa rynku nieruchomości 2,8% 

4 Pozostała działalność usługowa 11,1% 

 
Wszystkie podmioty objęte pierwszą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniały ogółem: 

• 176 osób w ramach stosunku pracy, w tym: 73 kobiety, 1 pracownik niepełnosprawny,  
6 pracowników młodocianych, 

• 71 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, 

• 4 osób wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą, 

• 14 cudzoziemców. 
 
Łączna liczba dni kontroli we wszystkich podmiotach objętych pierwszą kontrolą w 2022 r. 

wyniosła 160 dni. 
 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. na terenie objętym właściwością terytorialną Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy przeprowadzono 36 kontroli podmiotów, które działały na rynku krócej niż 36 miesięcy 
licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika. Zakłady te nie były wcześniej kontrolowane. 
Kontrole w zakresie bhp, w ramach tematu (pierwsza kontrola), prowadzono  
w mikroprzedsiębiorstwach – 27 kontroli oraz w zakładach pracy zatrudniających od 10 do 49 
pracowników – 9 kontroli. Dobór zakładów do kontroli został zdeterminowany skargami, które wpłynęły 
na działalność pracodawców. W związku ze złożonymi skargami, temat 095 realizowany był u 19 
pracodawców. 

Podmioty objęte kontrolami w ramach tematu 095 zatrudniały w na podstawie stosunku pracy 
176 pracowników, w tym: 73 kobiety oraz 1 pracownika niepełnosprawnego. Pracę w ramach 
przygotowania zawodowego wykonywało 6 pracowników młodocianych. Ponadto 71 osób wykonywało 
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, a 4 osoby wykonywały pracę w ramach prowadzonej 
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jednoosobowej działalności gospodarczej. Wykonywanie pracy powierzono 14 cudzoziemcom, na 
podstawie różnych rodzajów umów.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 

Z wyników przeprowadzonych 36 kontroli w podmiotach, które były po raz pierwszy 

kontrolowane wynikało, że największe problemy dotyczyły zagadnień, w których wydano najwięcej 

środków prawnych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

• szkoleń w dziedzinie bhp – 32 decyzje i 13 wniosków w wystąpieniach, 

• oceny ryzyka zawodowego – 25 decyzji i 4 wnioski w wystąpieniach, 

• maszyn i urządzeń technicznych, w tym instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – 24 decyzje  
i 1 wniosek w wystąpieniu, 

• środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – 20 decyzji i 8 wniosków  
w wystąpieniach, 

• transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania – 21 decyzji, 

• profilaktycznych badań lekarskich – 13 decyzji i 7 wniosków, 

• czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych w środowisku pracy – 14 decyzji. 
 

Tylko trzy zagadnienia występowały w pełnym zakresie w każdym kontrolowanym zakładzie: 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktyczne badania lekarskie oraz ocena 
ryzyka zawodowego. Procentowy udział liczby wydanych środków prawnych w zakresie bhp 
dotyczących ww. zagadnień w odniesieniu do ogólnej liczby wydanych środków prawnych 
przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

L.p. Badane zagadnienie 

Liczba 

środków 

prawnych 

Udział 

w ogólnej 

liczbie w [%] 

1. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 45 14,1 

2. Ocena ryzyka zawodowego  29 9,1 

3. Profilaktyczne badania lekarskie 20 6,3 

 

Liczba wydanych środków prawnych dotyczących ww. zagadnień, wynosiła 29,5% w stosunku 
do liczby wszystkich wydanych środków prawnych w ramach „pierwszej kontroli”. 

 
Najczęściej występujące zagadnienia bhp, które zostały naruszone to: 

• szkolenia w dziedzinie bhp i uprawnienia kwalifikacyjne: dopuszczanie pracowników do pracy 
bez wymaganych wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp, brak szczegółowych lub adekwatnych do 
stanowiska programów szkoleń, brak szkoleń pracodawców, nieprawidłowości w zakresie 
dokumentowania szkoleń, 

• transport wewnętrzny i magazynowanie: brak ustalenia i oznakowania informacjami  
o dopuszczalnym obciążeniu regałów oraz stropu, brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących: transportu wewnątrzzakładowego, składowania i magazynowania, niezachowanie 
drożności ciągów komunikacyjnych, 

• ocena ryzyka zawodowego: brak przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego, 
nieuwzględnienie w dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego stosowanych maszyn, 
urządzeń oraz wszystkich zagrożeń na danych stanowiskach, brak poinformowania 
pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed 
zagrożeniami, 

• maszyny i urządzenia techniczne: brak wymaganych osłon elementów niebezpiecznych, brak 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i urządzeń (22 decyzje), 
brak okresowych kontroli maszyn,  

• środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze: brak ustalenia zasad przydziału  
i wydawania odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, brak karty ewidencji 
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, brak instrukcji 
użytkowania środków ochrony indywidualnej, brak wyposażenia pracownika w rękawice 
ochronne (1 decyzja), 

• czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy: brak rozpoznania i wskazania 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania  
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i pomiary, brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, brak 
dokumentacji dotyczącej prowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, 
brak kart charakterystyki, brak spisu stosowanych substancji niebezpiecznych i ich mieszanin, 
brak instrukcji bezpiecznego postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami, 

• profilaktyczne badania lekarskie: dopuszczenie do pracy bez wstępnych badań lekarskich, brak 
badań lekarskich w przypadku przeniesienia na inne stanowisko, 

• funkcjonowanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy: brak powierzenia wykonywania zadań 
służby bhp, brak szkolenia pracodawcy wykonującego zadania służby bhp, niewypełnianie 
obowiązków służby bhp 
 

Przykłady rażących naruszeń przepisów 
 

Ogółem w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy pracy wydali 263 decyzji 
(w tym 63 decyzji ustnych), 56 wniosków w wystąpieniach (łącznie 319 środków prawnych). Wśród 
stwierdzonych nieprawidłowości, w zakresie bhp, można wymienić szczególnie rażące naruszenia 
prawa przez następujących pracodawców:  

• w zakładzie zajmującym się naprawą mechaniczną pojazdów we Włocławku stwierdzono, że  
w pomieszczeniach stałej pracy tj. pomieszczeniu naprawy silników i pomieszczeniu napraw nie 
zapewniono oświetlenia dziennego – stosowane było tylko oświetlenie elektryczne. Brak 
pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego. Stwierdzono ponadto ubytki w posadzce  
w pomieszczeniu napraw oraz brak ładu i porządku w pomieszczeniu napraw silników na stole 
monterskim (zdjęcia poniżej). 

• w zakładzie w Wąbrzeźnie produkującym tapicerkę meblową stwierdzono brak osłon igieł  
w czterech maszynach szwalniczych YUKI. Maszyna szwalnicza ZOJE nie posiadała osłony 
przekładni pasowej. Tablica rozdzielcza energii elektrycznej nie była zabezpieczona przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Brak pomiarów skuteczności działania ochron 
przeciwporażeniowych. Nie zapewniono pracownikom warunków do higienicznego spożywania 
posiłków. 

• w zakładzie w Bydgoszczy produkującym meble, wyposażenie wnętrz i akcesoria ze stali 
nierdzewnej stwierdzono uszkodzoną, niekompletną osłonę włącznika zasilania walcarki do 
blach (zastosowano pręcik umożliwiający obrót) oraz brak zamocowania szlifierki dwutarczowej 
do stołu ślusarskiego (zdjęcia poniżej). Nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego 
związanego z wykonywaną w zakładzie pracą, brak pomiarów skuteczności działania ochron 
przeciwporażeniowych. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych prowizoryczne  
i niekompletne punkty oświetleniowe. 

 

Przyczyny naruszeń prawa 
 

Do źródeł najczęściej występujących przyczyn naruszeń przepisów prawa pracy w zakresie 

technicznego bezpieczeństwa pracy zaliczyć należy:  

• niedostateczny nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców, a także 
niewypełnianie obowiązków kontrolnych przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy i w tym 
zakresie na uwagę zasługują środki prawne dotyczące wyegzekwowania przez pracodawców 
wykonywania przez służbę bhp nałożonych przepisami obowiązków 

• brak reakcji pracodawców na nieprawidłowości lub reakcja nieprawidłowa. W zakładzie 
zajmującym się obróbką metali i nakładaniem powłok na metale pracodawca nie reagował na 
brak szyb w drzwiach wejściowych do hali lub zabrudzenia okien i ścian w magazynie 
przygotowywania do lakierowania. Niewłaściwa reakcja pracodawcy to „modernizacja” 
uszkodzonego wyłącznika walcarki do blach w zakładzie produkującym meble w Bydgoszczy 
(poprzednia strona)  

• niedostateczna znajomość przez pracodawców obowiązujących przepisów i zasad bhp, czego 
przykładami mogą być nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, lub brak 
wykazów prac szczególnie niebezpiecznych. 

• lekceważenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, czego dowodem jest naruszenie 
ogólnie znanych przepisów dotyczących szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań 
lekarskich, braku instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i urządzeń technicznych. Nie 
można jednak przyjąć, że taka postawa miała na celu świadome narażenie pracowników na 
niepotrzebne zagrożenia, 

• brak wystarczających środków finansowych, przy nastawieniu pracodawców przede wszystkim 
na utrzymanie się na trudnym rynku gospodarczym. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, które wymagają nakładów odkładane były na później. 
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Uzyskane efekty kontroli  
 

Z uzyskanych informacji wynika, że decyzje związane ze szkoleniami w dziedzinie bhp, 
profilaktycznymi badaniami lekarskimi zostały wykonane, a wnioski z tego zakresu zostały przyjęte do 
realizacji w przyszłości. To samo dotyczy zaleceń związanych z oceną ryzyka zawodowego oraz 
instrukcjami bhp dotyczącymi obsługi maszyn i urządzeń. Tych zagadnień dotyczyła prawie połowa 
środków prawnych. Nieprawidłowości związane ze stanem maszyn zostały usunięte (część na 
podstawie decyzji ustnych). 

 
Wnioski i propozycje  

 

Na podstawie wyników kontroli pracodawców z tematu w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy wnioskować należy, iż czynności kontrolno-nadzorcze inspektorów pracy 
doprowadziły do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy i przedsiębiorcy 
dostosowali funkcjonowanie zakładów do przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
korzystając z udzielonych przez inspektorów pracy porad prawnych. Stwierdzone podczas kontroli 
nieprawidłowości zostały przez pracodawców usunięte. W trakcie kontroli stosowano m. in. edukacyjne 
podejście w stosunku do kontrolowanych po raz pierwszy podmiotów, co skutkowało niską liczbą 
wydanych sankcji. Nałożono na pracodawców 2 mandaty, które zawierały 3 wykroczenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 4 środki wychowawcze, które zawierały 5 wykroczeń z zakresu 
bhp. Łączna kwota nałożonych mandatów wynosiła 3 000 zł. Powyższe sankcje nakładano 
w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa stanowiących istotne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia pracowników. Tolerancyjne podejście organów PIP spotkało się ze zdecydowanie łatwiejszym 
kontaktem z pracodawcami. 

W oparciu o uzyskane przez kilka lat wyniki kontroli tematu i doświadczenie zawodowe można 
stwierdzić, że rodzaj i liczba stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach jest 
podobna do rodzaju i liczby nieprawidłowości stwierdzanych w małych zakładach, które działają 
powyżej 36 miesięcy. Różnica polega na tolerancyjnym podejściu do zakładów, które działają krótko. 
Istnieje jednak nadal potrzeba prowadzenia kontroli w tych zakładach. Kontrole można prowadzić  
z pozostawieniem szeroko pojętego doradztwa i tolerancyjnego podejścia do kwestii karania jednak  
z odejściem od nadania numeru tematu. Okres tolerancyjnego podejścia sankcyjnego proponowałbym 
skrócić do 24 miesięcy od dnia zatrudnienia pierwszego pracownika. 

Innym proponowanym kierunkiem byłoby objęcie „małych” pracodawców, którzy rozpoczynają 
działalność programem prewencyjno-kontrolnym o nazwie np. „Bezpieczny start”. Program objąłby 
tylko część pracodawców. Polegałby na stałym doradztwie (obowiązek kontaktów co najmniej raz  
w miesiącu) oraz na przeprowadzeniu co najmniej 3 kontroli/audytów w ciągu roku. Pierwsza kontrola 
powinna być przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od zatrudnienia pierwszego 
pracownika. Celem programu byłoby, poprzez oddziaływanie zarówno na pracodawców jak  
i pracowników, wyrobienie nawyków do przestrzegania przepisów i zasad bhp, ale również 
zaszczepienie działań mających na celu zapewnienie szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa. 

 

3. Prawna ochrona pracy 

 
Diagnoza 

 

We wszystkich 36 kontrolach prowadzonych w 2022 r. w ramach tematu inspektorzy pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili kontrolę z zakresu prawnej ochrony pracy i w zakresie 
zapewnienia co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców, obywateli polskich 
oraz obcokrajowców spoza krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

W 36 przeprowadzonych kontrolach, w badanym zakresie, w 34 zakładach ujawniono 
nieprawidłowości. Naruszenia wystąpiły we wszystkich badanych obszarach. Do najczęściej 
występujących problemów zaliczyć można: 

• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, takie jak: nie prowadzenie 
w wymaganej formie akt osobowych pracownika, przechowywanie dokumentacji pracowniczej 
związanej z przebiegiem zatrudnienia poza aktami osobowymi pracowników, 

• brak lub nieprawidłowa treść: obwieszczenia o systemie, rozkładzie czasu pracy oraz 
obowiązującym okresie rozliczeniowym; informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia, 

• nierzetelna ewidencja czasu pracy pracownika, tj. bez wpisania godziny rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, odnotowanie mniejszej liczby godzin pracy niż faktycznie świadczona, 
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• brak określenia w umowie zlecenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia; nie 
przedkładanie przez zleceniobiorcę informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie 
poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, 

• nieprawidłowości w treści świadectwa pracy, 

• nie udostępnianie pracownikom przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, 

• nie przekazywanie pracownikom pisemnej informacji o celu i zakresie stosowanego w zakładzie 
monitoringu, 

• nieprawidłowości w ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, 

• nie udzielanie pracownikom, w danym roku urlopu wypoczynkowego, którego co najmniej jedna 
część trwałaby nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. 

 
Przykłady rażących naruszeń 
 

Do szczególnie rażących naruszeń przepisów prawa pracy i przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę ujawnionych w toku pierwszych kontroli, wymienić należy: 

• niepotwierdzenie umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy, 

• brak ewidencji czasu pracy pracownika, 

• brak pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, 

• niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 5 pracownikom, na łączną kwotę 7 196,92 zł, 

• niewydanie świadectwa pracy pracownikom, z którymi ustał stosunek pracy, 

• niewypłacenie zleceniobiorcy co najmniej minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę 
świadczonej pracy, 

• nieterminowa wypłata lub wypłata w zaniżonej wysokości należności za świadczoną pracę 
pracowników, zleceniobiorców. 

 
W związku z ujawnionymi w toku kontroli 13 przypadkami rażących naruszeń przepisów prawa 

pracy oraz przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na 7 osób winnych popełnienia 
wykroczenia nałożono mandat karny. Wobec 5 osób winnych popełnienia łącznie 9 wykroczeń 
zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 
 
Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości  

 
Przyczyną naliczenia i wypłaty pracownikom zaniżonych wynagrodzeń za pracę i/lub dodatków 

do wynagrodzeń, należności za świadczoną pracę dla zleceniobiorców, jest brak lub nierzetelnie 
prowadzona ewidencja czasu pracy, w której nierzadko wpisywano mniejszą liczbę godzin pracy niż 
świadczona w rzeczywistości. Dopuszczenie pracownika do pracy bez zawartej umowy o pracę; brak 
wypłaty wynagrodzenia za pracę pracownikowi lub brak zapłaty należności za pracę zleceniobiorcy; 
niewydanie świadectwa pracy, nie znajduje usprawiedliwienia w nieznajomości przepisów prawa pracy 
w tym zakresie. Rodzi się zatem przypuszczenie, że podłożem części ww. działań jest chęć uniknięcia 
ponoszenia kosztów zatrudnienia pracownika, zleceniobiorcy. 

Przyczyną nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, braku pisemnego 
potwierdzenia przez pracownika faktu zapoznania go z informacjami o warunkach zatrudnienia, 
obwieszczeniem, rozkładem czasu pracy jest minimalizacja kosztów w sferze zarządczo-logistycznej. 
Sprawy personalne są prowadzone w sposób samodzielny przez przedsiębiorcę lub powierzane do 
obsługi biurom rachunkowym. Niedoświadczenie przedsiębiorców w tym zakresie oraz brak 
świadomości istnienia niektórych obowiązków stanowią główną przyczynę powstałych 
nieprawidłowości. 
 
Działania prewencyjne 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował i prowadzi działalność w zakresie 
porad prawnych. Są one udzielane w bezpośrednich rozmowach z interesantami, nieodpłatnie  
w siedzibie Inspektoratu w Bydgoszczy, O/Toruń, O/Włocławek i O/Grudziądz. 
 
Uzyskane efekty kontroli 

 

W wyniku 36 postępowań, przeprowadzonych w ramach pierwszej kontroli Państwowej 
Inspekcji Pracy inspektorzy pracy skierowali do 34 kontrolowanych podmiotów środki prawne z zakresu 
prawnej ochrony pracy, w tym polecenia, zalecenia o charakterze profilaktycznym mającym na celu 
wyeliminowanie w przyszłości nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli oraz nakaz zapłaty. 
Skierowany przez inspektora pracy, do jednego z pracodawców nakaz płacowy doprowadził do 
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niezwłocznego wypłacenia pięciu pracownikom wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie 7 196,92 zł. 
Wnioski wystąpienia o charakterze profilaktycznym oraz polecenia, skierowane do kilku 
przedsiębiorców doprowadziły do prawidłowego naliczenia i wypłaty różnicy w wynagrodzeniu 
dotychczas wypłaconym (w zaniżonej kwocie), a należnym w łącznej kwocie 9 696,34 zł.  
 
Wnioski i propozycje 

 
Założeniem przyświecającym powadzeniu pierwszych kontroli było okresowe niewszczynanie 

postępowania w sprawach o wykroczenia wobec osób winnych popełnienia wykroczenia. Jednak  
w obliczu ujawnienia, w niektórych przypadkach, rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy 
i nielegalnego zatrudnienia okazało się nieuniknione. Jednak w niektórych przypadkach niemożliwe do 
zrealizowania, ponieważ aktualnie brak jest podstawy prawnej, w ramach której inspektor pracy, 
zobowiązany do prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 10 pkt 14) lub 14b) 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, mógłby otrzymać – w celach służbowych - z CEIDG dane 
osobowe przedsiębiorcy, co do którego istnieje uzasadniona podstawa o skierowanie przeciwko niemu 
wniosku o ukaranie do sądu karnego, wydział ds. wykroczeń. 

Mając zatem powyższe względy na uwadze, zasadny wydaję się wniosek legislacyjny 
dotyczący dodania pkt 8) w art. 14 ust 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy o treści: „8) w zbiorach 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.” 

Ujawnienie przypadku rażącego naruszenia prawa pracy, legalności zatrudnienia lub rażącego 
naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwarzających zagrożenie zdrowia 
lub życia ludzkiego, przez przedsiębiorcę, nie może zostać bezkarne jedynie z powodu braku dostępu 
inspektora pracy do danych osobowych osoby winnej zaistniałych zaniedbań. 

 

 4. Legalność zatrudnienia 

 
Diagnoza 

 
We wszystkich 36 kontrolach prowadzonych w 2022 r. w ramach tematu inspektorzy pracy 

Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia, w tym w 7 podmiotach 
zatrudniających aktualnie lub w przeszłości obcokrajowców, sprawdzając wypełnienie przez 
zatrudniający podmiot obowiązku zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy o pracę; zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego zatrudnianych osób; wypełnienia obowiązku prawidłowego naliczenia  
i terminowego uiszczenia składek na Fundusz Pracy, sprawdzając podstawę legalności zatrudnienia 
na terytorium RP obcokrajowców spoza krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 
Przeprowadzone kontrole ujawniły następujące nieprawidłowości: 

• przypadki dopuszczenia pracownika, w tym cudzoziemców, do pracy bez zawartej na piśmie 
umowy o pracę/bez pisemnego potwierdzenia rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę i bez zgłoszenia tego pracownika do ubezpieczenia społecznego (dotyczy  
6 podmiotów), 

• nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego zatrudnianych osób, w tym obywateli 
polskich i cudzoziemców (dotyczy 11 podmiotów)  

• nie dopełnienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłacenie ich 
w ustalonym przepisami terminie, zgłaszanie nieprawdziwych danych mające wpływ na wymiar 
składek na Fundusz Pracy (dotyczy 6 podmiotów) 

• wypłacanie świadczącemu pracę należności bez odprowadzenia składek publiczno-prawnych 
(dotyczy 2 podmiotów), 

• zawarcie umowy zlecenia w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy (dotyczy  
2 podmiotów) 

• nielegalne zatrudnianie trzech cudzoziemców, tj. bez uzyskania dokumentu legalizującego pracę 
w objętym kontrolą podmiocie znajdującym się na terytorium RP dotyczy 3 podmiotów). 

 
W związku z ujawnionymi w toku kontroli 9 przypadkami rażących naruszeń przepisów 

nielegalnego zatrudnienia, na każdą z 6 osób winnych popełnienia wykroczenia nałożono mandat 
karny. 
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Przykłady rażących naruszeń 
 
Dopuszczenie pracownika do pracy bez zawartej na piśmie umowy o pracę i bez pisemnego 

potwierdzenia rodzaju i warunków jej zawarcia i bez zgłoszenia tego pracownika do ubezpieczenia 
społecznego oraz zatrudnienie pracownika-cudzoziemca, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia 
społecznego. Dopiero interwencja inspektora pracy doprowadziła do zalegalizowania zatrudnienia 
pracowników. 

Antydatowanie umów o pracę poprzez przedłożenie pracownikowi, przez pracodawcę w dniu 
28.10.2022 r. umowy o pracę z datą 19.10.2022 r., tj. faktycznego podjęcia zatrudnienia przez 
pracownika i popisanie tej umowy przez pracownika z datą 19.10.2022 r. 

Dopuszczanie pracobiorcy do pracy przez 5 miesięcy, bez zawarcia jakiejkolwiek umowy, bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Dopiero interwencja inspektora pracy doprowadziła do 
zgłoszenia przez podmiot zatrudnianej osoby do ubezpieczenia społecznego, naliczenia i uiszczenia 
składek na Fundusz Pracy za cały ten okres. Po takim zalegalizowaniu pracy, w wyniku działań 
inspektora pracy, przedsiębiorca zastąpił umowę zlecenia, umową o pracę. 
 
Przyczyny ujawnionych nieprawidłowości 

 
Analiza dokumentacji z kontroli, dotycząca legalności zatrudnienia osób, co do których istnieje 

taki obowiązek prowadzi do wniosku, że podłożem ujawnionych nieprawidłowości jest chęć obniżenia 
przez przedsiębiorców kosztów zatrudnienia. 
Przyczyną nieprawidłowego naliczenia składek na Fundusz Pracy i odprowadzenia ich po upływie 
wymaganego terminu jest wypłacanie nieopodatkowanych wynagrodzeń osobom świadczącym pracę 
bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. 
 
Działania prewencyjne 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował i prowadzi działalność w zakresie 

porad prawnych. Są one udzielane w bezpośrednich rozmowach z interesantami, nieodpłatnie  
w siedzibie Inspektoratu w Bydgoszczy, O/Toruń, O/Włocławek i O/Grudziądz. 
 
Uzyskane efekty kontroli 

 
W wyniku 36 postępowań, przeprowadzonych w ramach pierwszej kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy inspektorzy pracy skierowali do 16 kontrolowanych podmiotów środki prawne z zakresu 
legalności zatrudnienia, w tym: 
polecenia wykonane w trakcie kontroli, skierowano do 4 podmiotów, w tym do: 

• 3 podmiotów o dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego łącznie 4 zatrudnianych 
osób, w tym 1 cudzoziemca, 

• 1 podmiotu o naliczenie i odprowadzenie prawidłowo naliczonych za okres sześciu miesięcy 
składek na Fundusz Pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego jednemu ze 
zleceniobiorców, niezgłoszonych w tym czasie do ZUS, 

wystąpienia, po zakończonej kontroli, skierowano do 14 podmiotów, w tym do: 

• 2 podmiotów o zawarcie umowy o pracę w miejsce zastosowanej umowy zlecenia, 

• 12 podmiotów o terminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego zatrudnianych osób,  
w tym 12 obywateli polskich i 3 cudzoziemców, 

• 3 podmiotów o legalne zatrudnianie łącznie 3 cudzoziemców, w tym poprzez uzyskanie 
dokumentu legalizującego pracę na w objętym kontrolą podmiocie znajdującym się na terytorium 
RP, 

• 6 o podmiotów o prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie składek na Fundusz Pracy. 
 
Wnioski i propozycje 

 
W związku z powtarzalnością nieprawidłowości ujawnianych w kontrolach z zakresu legalności 

zatrudnienia zasadny jest wniosek legislacyjny dotyczący terminu zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego zatrudnianych osób. 

Przedsiębiorca winien mieć obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego zatrudnianej 
osoby przed jej dopuszczeniem do pracy. 

Nowelizacja przepisów w tym zakresie – zgłoszenie zatrudnianej osoby do ubezpieczenia 
społecznego przed dopuszczeniem do pracy: 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

164 | S t r o n a  

 

• postawiłaby kres nieprawidłowym praktykom wielu przedsiębiorców, którzy unikają w ten sposób 
kosztów danin publicznoprawnych (ZUS, podatki) związanych z zatrudnianiem pracowników  
i zleceniobiorców, 

• dałaby równe szanse w biznesie większości uczciwych podmiotów, dopełniających obowiązek 
zgłoszenia do ubezpieczenia zatrudnianych osób i odprowadzania należnych składek od 
zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, 

• pozwoliłaby na ustalenie w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości terminu podjęcia 
zatrudnienia przez zatrudnianą osobę, 

• stanowiłaby ochronę prawną dla zatrudnianej osoby, która podejmując zatrudnienie miałaby 
pewność legalności tego zatrudnienia. 

 
Bez proponowanej zmiany, w wielu przypadkach, kontrola legalności zatrudnienia staje się 

iluzją. W przypadku kontroli przedsiębiorcy zainteresowanego ukryciem nielegalnego zatrudnienia 
danej osoby lub osób w przeszłości, ten przekazuje organowi kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
antydatowaną umowę o pracę, zgłoszenie do ZUS zatrudnionej osoby mieszczące się w 7-dniowym 
terminie dokonania takiego zgłoszenia. Wówczas kontrola PIP nie wykazuje nieprawidłowości.  
A przecież zgodnie z art. 21 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, celem postępowania kontrolnego 
jest m.in. ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia. 

 

 5. Kontrola sprawdzająca u pracodawcy, u którego 
wcześniej przeprowadzono pierwszą kontrolę 

Informacje ogólne 
 

W 2022 r. na terenie objętym właściwością Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
kontrolą objęto 25 podmiotów, wśród których było 21 mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających 1-9 osób) 
oraz 5 małych zakładów (zatrudniających 10-49 pracowników), które były uprzednio kontrolowane na 
terenie działania OIP Bydgoszcz w ramach pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Liczebny 
i procentowy udział poszczególnych branż, w których objęte kontrolą podmioty realizują działalność 
przedstawia załączona niżej tabela. 
 

Liczba kontroli Kontrolowane branże 
Procentowy udział w ogólnej 

liczbie kontroli 

9 Budownictwo 36,0% 

4 Handel hurtowy i detaliczny 16,0% 

4 Zakwaterowanie i gastronomia 16,0% 

1 Przetwórstwo przemysłowe 4,0% 

1 Transport i składowanie 4,0% 

1 Usługi administrowania 4,0% 

1 Opieka zdrowotna i społeczna 4,0% 

1 Obsługa rynku nieruchomości 4,0% 

1 Działalność profesjonalna 4,0% 

2 Pozostała działalność usługowa 8,0% 

 

Wszystkie podmioty objęte kontrolą sprawdzającą wykonanie środków prawnych wydanych  
w pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniały ogółem 

• 116 osób w ramach stosunku pracy, w tym: 35 kobiet, 2 pracowników niepełnosprawnych, 
2 pracowników młodocianych, 

• 29 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, 

• 2 osoby wykonujące jednoosobową działalność gospodarczą, 

• 13 cudzoziemców.  
 

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy 
 

Celem wszystkich 25 kontroli prowadzonych w 2022 r. w ramach tematu było sprawdzenie 
wykonania przez kontrolowanego środków prawnych, skierowanych do niego w wyniku 
przeprowadzonej pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Ustalono, że z wydanych łącznie 243 
wniosków wystąpienia, 13 pracodawców nie wykonało łącznie 28 wniosków wystąpienia z zakresu 
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prawnej ochrony pracy przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ujawniono również 
nowe przypadki nieprzestrzegania przepisów w tym obszarze, w wyniku czego, do 15 podmiotów 
skierowano łącznie 52 środki prawne. 

Do skontrolowanych podmiotów skierowano łącznie 10 poleceń dotyczących prawidłowego 
prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika i ewidencji czasu pracy 
pracownika, 
 
Do 15 podmiotów skierowano łącznie 49 wniosków wystąpienia dotyczących: 

• prawidłowego sporządzania umów o pracę, w tym przedstawiania cudzoziemcowi, przed 
podpisaniem umowy, jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca, 

• przekazywania pracownikom treści obwieszczenia, pisemnej informacji o dodatkowych 
warunkach zatrudnienia; określania pory nocnej, 

• prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym: ewidencji czasu pracy, 
świadectw pracy, w zakresie ustalania prawa do urlopu wypoczynkowego, 

• prawidłowego naliczenia oraz terminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. 

 
W związku z ujawnionymi w toku kontroli 3 przypadkami rażących naruszeń przepisów  

w zakresie prawnej ochrony pracy, na każdą z 3 osób winnych popełnienia wykroczenia nałożono 
mandat karny. 
 
Ocena skuteczności podjętych działań o charakterze instruktażowo-doradczym  
w kontekście wyników kontroli sprawdzających 

 
Kontrole sprawdzające wykazują, że na 25 podmiotów, do których skierowano łącznie 243 

wnioski wystąpienia, 13 z nich nie wykonało łącznie 34 wniosków wystąpienia, wśród których 28 
dotyczyło prawnej ochrony pracy. Niewykonane wnioski dotyczyły: 

• nieprawidłowości w treści: umów o pracę; w informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia; 
nierzetelnych zapisów w ewidencji czasu pracy pracownika, 

• wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy, 

• nieterminowej wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, 

• numerowania dokumentów przechowywanych w aktach osobowych. 
 
Przykłady szczególnie istotnych efektów poprawy uzyskanych w wyniku kontroli 
potwierdzonych wynikami kontroli sprawdzających 

 
Na 25 kontroli sprawdzających, w 12 z nich inspektorzy pracy stwierdzili wykonanie 100% 

środków prawnych wydanych w poprzedniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  
Na 243 sprawdzane wnioski wystąpienia, nie wykonano 28 z nich. Brak wykonania środków prawnych 
z zakresu prawnej ochrony pracy wynosił więc 11,7%. Ustalono, że w przypadku 10 podmiotów, na 25 
objętych kontrolą, nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. 
 
Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości, wskazujące na brak poprawy w zakresie 
prawnej ochrony pracy 
 

Brak prowadzenia ewidencji czasu pracy w sposób odzwierciedlający faktyczne godziny 
świadczenia pracy. Dopiero ujawnienie w trakcie kontroli PIP nieprawidłowości w tym zakresie oraz 
zalecenia inspektora pracy spowodowały, że przedsiębiorcy dokonywali naliczeń i wypłaty 
wynagrodzenia za pracę i dodatków do wynagrodzenia za pracę, zgodnie z faktycznie 
przepracowanym przez pracownika czasem pracy. 
 
Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w aspekcie legalności zatrudnienia 

 
Celem wszystkich 25 kontroli prowadzonych w 2022 r. w ramach tematu było sprawdzenie 

wykonania przez kontrolowanego środków prawnych, skierowanych do niego w wyniku 
przeprowadzonej pierwszej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

Z wydanych łącznie 243 wniosków wystąpienia, tylko jeden podmiot nie wykonał jednego 
wniosku wystąpienia z zakresu legalności zatrudnienia. Ujawniono również nowe przypadki 
nieprzestrzegania przepisów prawa z zakresu legalności zatrudnienia, w wyniku czego, środki prawne 
skierowano do 6 z nich, z czego: 
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• do 2 podmiotów skierowano łącznie 2 polecenia dotyczące: zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego dwóch zatrudnianych osób; wskazania prawidłowych danych w zgłoszeniu do 
ubezpieczenia społecznego zatrudnianego cudzoziemca.  

• do 2 podmiotów skierowano łącznie 7 wniosków wystąpienia dotyczących: terminowego 
zgłaszania do ZUS zatrudnionych osób, w tym cudzoziemców; terminowego opłacania składek 
na Fundusz Pracy; legalnego zatrudniania cudzoziemców. 

W związku z ujawnionymi w toku kontroli 2 przypadkami rażących naruszeń przepisów 

nielegalnego zatrudnienia, na każdą z 2 osób winnych popełnienia wykroczenia nałożono mandat 

karny. W wyniku ujawnienia wykroczenia braku zapłaty składek na Fundusz Pracy, w przypadku  

1 przedsiębiorcy poprzestano na zastosowaniu środka wychowawczego. 

 

Ocena skuteczności podjętych działań o charakterze instruktażowo-doradczym w kontekście 
wyników kontroli sprawdzających 

 
Kontrole sprawdzające wykazały, że jeden podmiot nie wykonał jednego wniosku 

profilaktycznego z zakresu legalności zatrudnienia. 
 
Przykłady szczególnie istotnych efektów poprawy uzyskanych w wyniku kontroli 
potwierdzonych wynikami kontroli sprawdzających 
 

Na 25 kontroli sprawdzających, aż w 19 z nich inspektorzy pracy stwierdzając wykonanie 
środków prawnych wydanych w poprzedniej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, nie wydali żadnych 
środków prawnych pokontrolnych w zakresie legalności zatrudnienia. 
 
Przykłady szczególnie rażących nieprawidłowości, wskazujące na brak poprawy w zakresie 
legalności zatrudnienia 
 

W przypadku dwóch podmiotów ujawniono przypadki nielegalnego zatrudnienie dwóch 
zleceniobiorczyń oraz cudzoziemców. W wyniku polecenia ustnego wydanego przez inspektora pracy, 
przedsiębiorca zalegalizował zatrudnienie zleceniobiorczyń poprzez zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego. W wyniku zalecenia inspektora pracy, zalegalizowano zatrudnienie cudzoziemców, a na 
osobę winną popełnionego wykroczenie polegającego na nielegalnym zatrudnieniu obywateli Ukrainy 
nałożono mandat karny. 

 

Obserwacje, spostrzeżenia, wnioski i sugestie inspektorów pracy 
 
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, większość przedsiębiorców zgłasza akces ich 

poprawy. Jak pokazują kontrole sprawdzające, deklaracje w większości przypadków są szczere,  
a działania pracodawców doprowadzają do przywrócenia spraw prowadzonych dotychczas w sposób 
niewłaściwy, do stanu zgodnego z obowiązującym stanem prawnym. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy informacje ogólne 
 

W 2022 r. na terenie objętym właściwością terytorialną Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Bydgoszczy przeprowadzono 25 kontroli podmiotów, które poprzednio zostały poddane kontroli  

w ramach tematu pierwsza kontrola w latach 2019 - 2022. Podjęte czynności postępowania 

kontrolnego w stosunku do 10 kolejnych pracodawców, kontrolowanych poprzednio w ramach tematu 

095 wykazały, że nie podlegają one już kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Ocena skuteczności podjętych działań o charakterze instruktażowo-doradczym  
w kontekście wyników kontroli sprawdzających 

 
Sprawdzono realizację przez pracodawców 159 środków prawnych dotyczących technicznego 

bezpieczeństwa pracy wydanych w latach 2019 do 2022 w ramach pierwszej kontroli. Wydane 
uprzednio 113 decyzji nakazowych zostało wykonanych. Sprawdzono również realizację 46 wniosków 
wydanych w wystąpieniach. Dwa wnioski dotyczące organizacji stanowisk pracy w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich nie zostały przyjęte do realizacji. Oceniając skuteczność działań 
podejmowanych podczas pierwszych kontroli, stwierdzono, że wszystkie decyzje i zdecydowana 
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większość wniosków wystąpienia (96%) zostało wykonanych lub przyjętych do realizacji. Ustalono, że 
w okresie pomiędzy kontrolą, a rekontrolą nie zarejestrowano wypadków przy pracy.  

Większość sprawdzonych środków prawnych (68 środki prawne – 44% wszystkich 
sprawdzonych) dotyczyła szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – 37 środków 
prawnych, profilaktycznych badań lekarskich – 15 środków prawnych, oceny ryzyka zawodowego – 16 
środków prawnych. Ponadto sprawdzone środki prawne dotyczyły: środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego, procesów pracy, stanu technicznego budynków i pomieszczeń pracy, 
instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn, transportu wewnątrzzakładowego i magazynowania oraz 
pierwszej pomocy. 

W wyniku kontroli podmiotów w zakresie tematu inspektorzy pracy wydali 29 decyzji  
(w tym 14 decyzji na piśmie) i 8 wniosków w wystąpieniach, które dotyczyły technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Łącznie wydano 37 środków prawnych.  

Ponownie, jak podczas realizacji tematu największa grupa wydanych środków prawnych 
dotyczyła szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich i oceny ryzyka zawodowego.  
Z tego zakresu wydano łącznie 23 środki prawne. Jest to 62% wszystkich wydanych. W związku  
z kontrolą podmiotów w ramach pierwszej kontroli udział ww. grupy środków prawnych stanowił 29,5% 
wszystkich wydanych.  

 
Ponadto wydane środki prawne w kilku procentach dotyczyły:  

• środowiska pracy m.in. przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,  

• pomieszczeń pracy i budynków (odnowienie powłok malarskich, oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych – nieprawidłowości powstałe w toku prowadzenia działalności). 

 
Z danych statystycznych wynika, że zdecydowanie zmniejszyła się liczba wydanych środków 

prawnych. 
 

Liczba wydanych środków prawnych 

ogółem na jedną kontrolę 

Liczba wydanych decyzji na jedną 

kontrolę 

temat 095 temat 096 temat 095 temat 096 

8,86 1,42 7,31 1,11 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że liczba wydanych środków prawnych w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy w wyniku rekontroli była kilkukrotnie niższa niż wydawanych 
podczas pierwszej kontroli. Większość wydanych decyzji była decyzjami ustnymi,  
a więc dotyczyły one nieprawidłowości, które zostały usunięte w trakcie kontroli. Realizacja poprzednio 
wydanych środków prawnych jak i liczba wydanych środków prawnych w związku z realizacją tematu 
świadczy o znacznej poprawie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy nałożyli 3 mandaty karne oraz wydali jeden środek 
wychowawczy. Wydane środki sankcyjne zawierały m.in. 7 zarzutów w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
Były one związane z dopuszczaniem pracowników do pracy bez wymaganych szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bez orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do 
wykonywania pracy. 

 
Obserwacje, spostrzeżenia, wnioski i sugestie inspektorów pracy 

 
Z dokonanych w trakcie kontroli ustaleń wynika, że tematyką, w której stwierdzano  

w kontrolowanych zakładach procentowo znaczną liczbę naruszeń przepisów i zasad bhp jest 
przygotowanie pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktyczne badania lekarskie  
i ocena ryzyka zawodowego). Sposobem na poprawę stanu przestrzegania przepisów z tego zakresu 
mogłyby być kontrole prowadzone na dużą skalę w „małych” zakładach prowadzących działalność  
w takich branżach jak budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, gastronomia oraz magazynowanie  
i składowanie. Kontrole prowadzone byłyby po uprzednim medialnym nagłośnieniu i miałyby charakter 
krótkich kontroli tematycznych. 

Większość przedsiębiorców w trakcie kontroli chętnie korzysta z porad udzielanych przez 
inspektorów pracy. Wykorzystują oni fachową wiedzę inspektora do poprawy poziomu przestrzegania 
przepisów prawa w swoich zakładach. Dotyczy to zwłaszcza tych, u których stwierdzone 
nieprawidłowości wynikają z niewiedzy czy błędów lub braku wykwalifikowanej kadry, co jest często 
spotykane w małych zakładach. Reasumując, prowadzenie kontroli, w znacznej mierze o charakterze 
doradczym, co do zasady sprzyja osiąganiu poprawy przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrolowani pracodawcy z zadowoleniem przyjęliby typowo audytowy 
charakter kontroli zamiast dotychczasowych kontroli, których składową jest działalność doradcza. 
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Pracodawcy uznają za zasadne stosowanie postępowania wykroczeniowego w przypadku braku 
reakcji pracodawców w doprowadzeniu do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy i niewykonaniu 
decyzji i wniosków z poprzednich kontroli. 
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VII. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
ORAZ PROMOCJA OCHRONY 

PRACY 
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1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 

pracy.  

 
Informacje ogólne 

 
W 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy po raz kolejny realizowano 

założenia programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. 
Od dziewięciu lat filarem działań prewencyjnych na tym polu są organizowane warsztaty antystresowe 
prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa akademickiego, zajmującego się psychologią pracy. 

Zamierzeniem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń 
psychospołecznych, w tym dyskryminacji, nierównego traktowania oraz ograniczanie ich poziomu  
w miejscu pracy. 
 
Realizacja programu 

 
Do udziału w programie zaproszono 7 podmiotów. Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2022 r.  

w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Wydarzenie zgromadziło  
5 uczestników reprezentujących uczelnię, instytucję państwową, handel oraz przemysł. Przed 
rozpoczęciem szkolenia rozdano zestawy broszur i poradników PIP. W pierwszej części koordynator 
programu omówił założenia programu, przedstawiono Skalę Ryzyka Psychospołecznego oraz 
zachęcano do przeprowadzenia ankiet wśród pracowników. Dwóch uczestników spotkania wykazało 
zainteresowanie powyższym badaniem i w związku z tym przekazano im ankiety. Niestety badania 
wśród pracowników nie zostały przeprowadzone przez zainteresowane podmioty. 

 
Następnie 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. 

Warsztaty antystresowe to nie jedyne działanie OIP Bydgoszcz w omawianym temacie. Stres 
jest nieodzownym aspektem mobbingu, dlatego też zagadnienie to jest zawsze omawiane podczas 
szkoleń dotyczących mobbingu. Inspektorzy pracy w 2022 przeprowadzili 3 szkolenia dotyczące m.in. 
prawnych aspektów mobbingu, omawiając też związany z tym stres. Dwa szkolenia odbyły się dla 
związkowców reprezentujących Związek Zawodowy Negocjator oraz OPZZ Radę Wojewódzką. 
Natomiast trzecie szkolenie skierowane było do prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej  
w Bydgoszczy.  

Istotna jest również popularyzacja zagadnienia wśród odbiorców masowych. W 2022 r. 
inspektorzy pracy poruszali problem stresu w dwóch audycjach w Radio PiK „Pytać każdy może”, 
których tematem był mobbing.  
 

2. Kampania informacyjno-edukacyjna " Kształtowanie 

kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży" 

Program „Kultura bezpieczeństwa” 

 
Informacje ogólne 

 
W poprzednich latach program „Kultura bezpieczeństwa” w województwie kujawsko – 

pomorskim skupiał 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 2022 
Okręg bydgoski zintensyfikował działania wśród młodzieży akademickiej. Podpisane porozumienia  
o współpracy z dwoma największymi ośrodkami naukowymi w Bydgoszczy - Collegium Medicum UMK 
oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego – pozwoliły dotrzeć do szerszego grona odbiorców dzieląc 
się wiedzą, jak zadbać o siebie jako pracownika.  
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Realizacja programu 
 

W 2022 r. do programu przystąpiło 35 placówek, natomiast program zrealizowano w 27 
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 roku szkolnym 2021/2022 - 457 osób zostało przeszkolonych w trakcie 12 spotkań. Należy 
podkreślić, że w 2022 r. do realizacji programu zaproszonych zostało sześć nowych szkół. Deklarację 
udziału w programie w roku szkolnym 2021/2022 złożyło 135 nauczycieli, z czego 8 osób finalnie nie 
zrealizowało założeń programu. 

Spotkania pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z uczniami 
organizowane były głównie na wniosek nauczycieli, którzy wyrażali chęć przeprowadzenia tego rodzaju 
szkoleń. Poruszane zagadnienia dostosowywane były do profilu placówki oraz zapotrzebowania. 
Uczniowie zapoznali się z takimi zagadnieniami jak szkolenie wstępne i okresowe w zakresie bhp, 
badania lekarskie, odzież robocza itp. Podczas spotkań uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami 
podczas pracy wakacyjnej przy zbiorach, w handlu i gastronomii. Wówczas przedstawiciele OIP 
w Bydgoszczy informowali z kolei jakie prawa mają osoby wykonujące prace na zlecenie, ponieważ ten 
zakres był najczęściej poruszany przez młodych. 

 
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.  

Pedagodzy, którzy zdecydowali się dokończyć program w 2022 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 3185 podopiecznych.  

 

 
Szkolenie na UKW w Bydgoszczy 

 
Doceniając wkład nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w roku szkolnym 2021/2022 

zrealizowali założenia programu „Kultura bezpieczeństwa” Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 
uhonorował w/w podczas uroczystej Gali podsumowującej programy i konkursy Państwowej Inspekcji 
Pracy. Wydarzenie odbyło się 9 listopada 2022 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

Podczas Gali wyróżniono 127 nauczycieli z 27 placówek województwa kujawsko-pomorskiego, 
którzy realizowali założenia programu. 
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Uroczysta Gala podsumowująca programy i konkursy prewencyjne 

 

 
Działania wspomagające 
 
Targi pracy 
 

W 2022 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy obecni byli na  
5 targach pracy w regionie oraz na 1 wydarzeniu pt. „Praca bez granic”, pod patronatem Honorowego 
Konsula Ukrainy. 

Pracownicy OIP w Bydgoszczy na stoiskach informacyjno-promocyjnych udzielali bezpłatnych 
porad prawnych z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia w tym cudzoziemców oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem także wśród młodzieży 
poszukującej zatrudnienia. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły stosunku pracy, czasu pracy oraz 
umów cywilnoprawnych.  

 
 

 
Stoisko OIP w Bydgoszczy na targach w Bibliotece Medycznej CM UMK w Bydgoszczy 
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Stoisko OIP w Bydgoszczy na VII Targach Pracy w Centrum Targowo-Wystawienniczym  

w Bydgoszczy 
 

 
Stoisko OIP w Bydgoszczy podczas targów zorganizowanych przez UKW w Bydgoszczy 

 

Konkursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawa pracy i bhp 
 
Integralnym elementem działań skierowanych do młodych osób, które mogą potencjalnie 

znaleźć się w niedługim czasie na rynku pracy są konkursy wiedzy o przepisach prawa pracy oraz 
bezpieczeństwie i higienie pracy. Konkursy te mają na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej przez 
uczniów, ale przede wszystkim zaktywizowanie kolejnych grup młodych osób do poszerzania swojej 
wiedzy w omawianym zakresie. Dużą zachętą do dobrego przygotowania do konkursu są nagrody 
rzeczowe, które OIP Bydgoszcz sponsoruje zwycięzcom. 

 
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 

 
9 marca 2022 w siedzibie OIP w Bydgoszczy odbył się etap regionalny konkursu wiedzy  

o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „ Poznaj swoje prawa w pracy”. Do konkursu 
stanęło 20 uczniów z 11 szkół uczestniczących w I etapie organizowanym w szkołach z Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego.  
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Finał etapu regionalnego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”  

 
Konkurs „Bezpiecznie od startu” 
 

28 września 2022 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
w Bydgoszczy odbył się regionalny etap konkursu wiedzy z zakresu bhp dla uczniów z zakładów 
rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, w którym wzięło udział 10 uczniów ze szkół z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Była to XX edycja konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy  
z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła czyli 
młodocianych pracowników oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. 

Uczestnicy kształcący się m.in. w zawodzie cukiernik, mechanik samochodowy, fryzjer, 
sprzedawca, elektryk rozwiązywali test pisemny zawierający pytania z zakresu prawa pracy i bhp. Ci, 
którzy rozwiązali test najlepiej, przeszli do części ustnej konkursu, podczas której odpowiadali na 
pytania także z zakresu swojej profesji. 

 

 
Uczestnicy konkursu „Bezpiecznie od startu” 

 
Kampania „Legitna praca” 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy podczas szkoleń i innych wydarzeń w ramach programu „Kultura 
bezpieczeństwa” realizował kampanię PIP „Legitna praca” adresowaną przede wszystkim do uczniów  
i studentów, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. 
 
Konferencja „Zatrudnianie pracowników młodocianych” 
 

W dniu 14.09.2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował wspólnie  
z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy konferencję "Zatrudnianie pracowników 
młodocianych". Przedmiotem wydarzenia była problematyka związana z zatrudnianiem, kształceniem 
oraz refundacją zatrudnienia pracowników młodocianych.  
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Uczestnicy konferencji „zatrudnianie pracowników młodocianych” 

 
 

3. Program prewencyjny „Efektywne zarządzanie ryzykiem 

zawodowym” 
 
Informacje ogólne 

 
Program rozpoczęto od wyłonienia podmiotów. Na podstawie bazy danych za rok 2021 

dokonano analizy i kwalifikacji zakładów z woj. kujawsko – pomorskiego. Do 80 podmiotów wysłano 
pocztą e-mail zaproszenia w których informowano o terminie i miejscu szkolenia rozpoczynającym 
program, o celach programu oraz w jaki sposób będzie on realizowany. Wśród czynników 
motywujących pracodawców do przystąpienia do programu wymieniano m.in. właściwą ocenę ryzyka 
zawodowego jako istotny element zapobiegania wypadkom przy pracy, a także ekonomiczne aspekty 
w ujęciu nieprawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. 
 
Szkolenie pracodawców i ich przedstawicieli 
 

W ramach programu przeprowadzono dwa szkolenia, które odbyły się w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w dniach: 09.06.2022 r. i 08.09.2022 r. Szkolenia przeprowadził 
koordynator tematu: Starszy Inspektor Pracy – Specjalista Dariusz Lewandowski. Na wstępie szkoleń 
informowano uczestników, że udział w programie jest dobrowolny i nieodpłatny, a także o możliwości 
przeprowadzenia ewentualnego audytu kontrolnego. Ponadto szczegółowo zapoznano słuchaczy  
z założeniami programu. Prowadzący szkolenie na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2021 r.  
w związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy omówił zagadnienia związane z oceną ryzyka 
zawodowego w kontekście wypadków przy pracy. Inspektor pracy poruszył także aspekt ekonomiczny 
który skutkuje stratami dla pracodawców lub przedsiębiorców przypadku kiedy to oceny ryzyka 
zawodowego została sporządzona niewłaściwie, a efektem tego są wypadki przy pracy. W szkoleniach 
udział wzięło 26 podmiotów. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe  
i wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy które były pomocne w realizacji programu. 
 
Audyty kontrolne 

 
Kolejnym etapem realizacji programu było przeprowadzenie audytów kontrolnych. 

Przeprowadzono 25 audytów (jeden podmiot wycofał się z programu z powodu zmiany obsługi zakładu 
w zakresie BHP). Program pozytywnie ukończyło 21 podmiotów, natomiast 4 podmioty z powodu 
stwierdzonych nieprawidłowości nie przeszły pozytywnie audytu. W ramach prowadzonych kontroli 
zaproponowano wdrożenie kroków naprawczych oraz udział w przyszłorocznej edycji programu.  

 
Podczas audytów Inspektorzy Pracy ujawnili uchybienia w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 
Główne niedociągnięcia dotyczyły:  

• nieaktualizowania kart oceny ryzyka zawodowego, po zaistnieniu wypadku przy pracy 

• nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń aktywujących wypadki przy pracy 
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• braku udziału pracowników lub ich przedstawicieli przy opracowywaniu oceny ryzyka 
zawodowego 

• nieuwzględnienia w dokumentacji oceny ryzyka wykonywanych zadań, wykorzystywanych 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

• nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego występujących na stanowisku czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych. 

 
Wnioski 

 
Głównym celem programu było uświadomienie uczestnikom dlaczego prewencja BHP jest 

ważna oraz wskazanie na moralne, społeczne i ekonomiczne uzasadnienie troski o wysokie standardy 
ochrony człowieka w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego to podstawowe narzędzie do 
oceny procesu pracy, pozwalające w profesjonalny sposób wykryć zagrożenia dla zdrowia pracujących 
oraz podejmować odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze. Efektem oceny ryzyka 
zawodowego winny być środki profilaktyczne które pozwolą pracodawcy poszukać nowych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych w celu wyeliminowania lub znacznego ograniczenia ryzyka związanego 
z procesem pracy w zakładzie oraz zmniejszenia ryzyka zaistnienia wypadku przy pracy. 

 

4. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP”. 
 

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 2022 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 2022 r. 15 zakładów ukończyło program Zdobądź Dyplom PIP. 
 
Szkolenia 

 
W bieżącym roku przeprowadzono 8 szkoleń mających na celu przygotowanie pracodawców 

do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP”. Szkolenia odbyły się w Bydgoszczy, 
Grudziądzu i we Włocławku. Pracodawcy z 17 zakładów wypełnili karty zgłoszenia i złożyli wszystkie 
wymagane dokumenty jeszcze przed odbyciem szkolenia. W szkoleniach wzięli udział wszyscy, którzy 
zgłosili akces do programu. Jeden zakład po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego zrezygnował  
w bieżącym roku z udziału w programie, natomiast jeden nie przeszedł pomyślnie audytu 
przeprowadzonego przez inspektora pracy. 

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. 

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 255 
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.  
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Ocena realizacji celów prewencyjnych 
 
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna małych zakładów spowodowana m.in. wysoką inflacją 

powoduje, że coraz mniej pracodawców wyraża chęć udziału w programie prewencyjnym. 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.  

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 17 pracodawców 
zadeklarowało przystąpienie do programu. Po wycofaniu się jednego zakładu przeprowadzono audyty 
u pozostałych przedsiębiorców. W ich wyniku inspektorzy pracy pozytywnie ocenili działania 15 
(93,75%) pracodawców, którzy przystąpili do programu.  

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. 

 
Wnioski 
 

W 2022 r. wielu właścicieli małych zakładów nie było zainteresowanych udziałem w programie 
z uwagi na pogarszającą się kondycję firmy, z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i wzrastających 
kosztów prowadzenia działalności. Jeden z pracodawców, którzy zgłosili się do programu po 
przeprowadzeniu audytu wewnętrznego wycofał się z programu. Powodem były niemożliwe do 
spełnienia, w najbliższym czasie, wymogi niezbędne do ukończenia programu.  

Nadzieją na zwiększenie zainteresowania pracodawców programem jest porozumienie 
zawarte pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników 
Służby BHP.  

 

5. Konkursy PIP promujące pożądane postawy w zakresie 

praworządności w stosunkach pracy oraz bezpieczną  

i higieniczną pracę.  
 

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. 

 
A. Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej 
 

Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku pracodawców dbających  
o systematyczną poprawę stanu bhp. Do dwudziestej dziewiątej edycji konkursu swój udział zgłosiło 12 
przedsiębiorstw, które podjęły działania zwiększające stan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników oraz starania podnoszące poziom realizacji przepisów prawa pracy, w tym dotyczących 
legalności zatrudnienia. Okręgowa komisja konkursowa, powołana przez Okręgowego Inspektora 
Pracy w Bydgoszczy, zweryfikowała dokumentacje zgłoszonych podmiotów i stwierdziła, iż wszystkie 
spełniają wymagania formalne. Jak co roku konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach tj.  
I kategoria - zakłady pracy do 49 pracowników, II kategoria - zakłady od 50 do 249 zatrudnionych oraz 
III kategoria - zakłady powyżej 249 zatrudnionych. 
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Po przeprowadzonej analizie dokumentacji zgłoszonych przez pracodawców oraz 
dokumentacji z przeprowadzonych kontroli audytowych, dokonano oceny 12 podmiotów i wyłoniono 
najlepszych pracodawców, w każdej z trzech kategorii zatrudnienia. Laureaci pierwszego miejsca 
zostali wytypowani do etapu ogólnokrajowego. Należy zaznaczyć, że zwycięzca etapu regionalnego 
w kategorii powyżej 249 zatrudnionych, tj. PPHU VISSCHER-CARAVELLE POLAND Sp. z o.o. został 
wyróżniony na szczeblu ogólnopolskim. 

 
Kategoria do 49 zatrudnionych: 

 
1. "BUSCH POLSKA" Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Dedala 7 w Kruszynie, 
2. RR DENTAL Rafał Rugała, ul. Strażacka 4 w Ślesinie, 
3. P.P.H.U.W SAGITTA Dariusz i Roman Świętoń, ul. Pod Młynik 8 w Wąbrzeźnie. 

 
Zwycięska firma BUSCH Polska Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą oraz serwisem pomp  

i systemów próżniowych. Podmiot wchodzi w skład BUSCH VACUUM PUMPS AND SYSTEMS, 
jednego z największych światowych producentów wyżej wymienionego asortymentu. W 2018 r. 
BUSCH Polska Sp. z o. o. ulokowała się w Nowej Wsi, gdzie stworzono przestronne i wygodne 
pomieszczenia pracy, wyposażone w nowoczesne i bezpieczne maszyny i urządzenia. Zorganizowano 
także nowoczesne zaplecze higieniczno-sanitarne, gdzie pracownicy mogą przygotować i spożyć 
napoje i posiłki oraz wypocząć. Pracodawca angażuje wszystkich pracowników do czynnego udziału  
w poprawę bezpieczeństwa, do przedstawiania ciekawych rozwiązań dotyczących warunków pracy. 
Przyjęto zasadę współpracy z pracownikami, zachęcając ich do przedstawiania pomysłów mających 
wpłynąć na poprawę warunków pracy, które następnie są analizowane a najciekawsze z nich 
wdrażane. Dla firm zewnętrznych np. dostawców, podwykonawców, usługodawców, opracowano tzw. 
„zbiór zaleceń BHP” określających właściwe postawy zachowania się na terenie Spółki oraz 
przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. W sposób ciągły 
poprawiane są warunki bezpieczeństwa, ostatnio np. poprzez zakup i użytkowanie szaf z certyfikatem 
EX do bezpiecznego przechowywania materiałów niebezpiecznych oraz wanien wychwytowych w razie 
rozszczelnienia się pojemników, ograniczając w ten sposób możliwość poślizgnięcia się i skażenia 
środowiska. Pracodawca dba również o prawidłowe relacje międzyludzkie organizując spotkania 
integracyjne, współfinansuje możliwość korzystania przez pracowników z zajęć sportowych.  

 
Kategoria od 50 do 249 zatrudnionych:  

 
1. VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Ciepła 9 w Świeciu, 
2. MAC-GRAF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bydgoskich Przemysłowców 21 w Bydgoszczy,  
3. PACCOR (BYDGOSZCZ) POLAND Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 21 w Bydgoszczy,  
4. STANDARD MOTOR PRODUCTS EUROPE Sp. z o.o., ul. Chrobrego 129 w Toruniu, 
5. REEF FACTORY Sp. z o.o., ul. Bydgoska 94 w Niemczu, 
6. BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o., ul. Łochowska 69 w Białych Błotach. 

 
VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o zajmuje się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Spółka posiada w 4 województwach 10 
ciepłowni. W podmiocie prowadzone są ciągłe działania dotyczące dostosowywania stanowisk pracy  
i warunków w pomieszczeniach, mających na celu ich optymalizację. Pracownicy firmy mogą korzystać 
z ponadstandardowych usług medycznych opłacanych przez pracodawcę w współpracujących 
jednostkach medycznych. Przed podjęciem pracy przeprowadzane są szkolenia wstępne z zakresu 
bhp oraz regularne szkolenia okresowe z zakresu bhp. Wprowadzone standardy dotyczą wszystkich 
osób związanych z Spółkami Grupy VEOLIA tj. kadry kierowniczej, pracowników oraz gości, 
wykonawców, podwykonawców i dostawców. W podmiocie wdrożono system ISO: PN-EN ISO 
9001:2015 Systemy zarządzania jakością; PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania 
środowiskowego; PN-ISO 4501:2018 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Wprowadzono procedurę „SZ-04 Wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i zagrożenia”, w której 
uwzględniono obowiązek weryfikacji i aktualizacji oceny ryzyka zawodowego. Ciągłe wysiłki 
wpływające na poprawę warunków pracy, w sposób bezpośredni wpłynęły na stan bezpieczeństwa  
w Spółce, których wynikiem jest brak wypadków od 12 lat.  

 
Kategoria powyżej 250 zatrudnionych: 

 
1. PPHU "VISSCHER-CARAVELLE POLAND" Sp. z o.o., ul. Składowa 7 w Grudziądzu, 
2. INOWROCŁAWSKIE KOPALNIE SOLI "SOLINO" S. A. , ul. Św. Ducha 26a w Inowrocławiu, 
3. SCHUMACHER PACKAGING ZAKŁAD BYDGOSZCZ Sp. z o.o., Poledno 2 gm. Bukowiec. 
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PPHU VISSCHER-CARAVELLE POLAND Sp. z o. o. zajmuje się produkcją dywaników 
domowych i dywaników samochodowych. Pracodawca w 2021 r. wdrożył PN-ISO 4501:2018 System 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W grupie VISSCHER-CARAVELLE wdrożono do 
stosowania i przestrzegania „Globalny Kodeks Postępowania”, w którym zawarto podstawowe cele  
i wartości obowiązujące w grupie AUTOMOTIV, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska 
naturalnego, postępowania społecznego np. w zakresie równości w zatrudnianiu, zakazu zatrudniania 
dzieci, gwarantowanego wynagrodzenia za pracę, wolności zrzeszania itp. W celu zminimalizowania 
zagrożeń związanych z pracą, w przedsiębiorstwie wprowadzono zmiany dotyczące transportu 
wewnątrzzakładowego. Wdrożono zabezpieczenia likwidujące oraz ograniczających wpływ czynników 
niebezpiecznych dotyczących m.in. maszyn i energii elektrycznej. Stanowiska pracy stojącej 
wyposażono w maty antyzmęczeniowe. Pracownicy firmy zostali objęci prywatną opieką medyczną, 
poprzez wykupienie przez pracodawcę pakietów medycznych. W Spółce funkcjonuje Komisja BHP 
oraz Rada Pracownicza. Komórka bhp koordynuje prace związane z wypełnianiem wymogów oraz 
poprawą stanu bhp. Pracodawca bierze udział w programach m.in. „Dźwigaj z głową” i „Praca 
odmładza”. W 2022 r. zorganizowano dla pracowników konkurs bhp „W trosce o Twoje 
bezpieczeństwo”. Dla pracowników z Ukrainy zorganizowano konkurs dotyczący zagrożeń 
wynikających z wykonywania pracy podczas obsługi maszyn szwalniczych, a zwycięzców 
uhonorowano nagrodami rzeczowymi. Umożliwiono pracownikom możliwość wykonywania okresowo 
pracy w siostrzanej firmie w Meksyku, gdzie oprócz wykonywania pracy, mają oni możliwość poznania 
kultury i zwiedzania kraju.  

Należy zaznaczyć, że w etapie centralnym PPHU VISSCHER-CARAVELLE POLAND  
Sp. z o.o., zostało uznane jako jeden z trójki najlepszych zakładów w kraju w kategorii powyżej 250 
zatrudnionych. 

 
B. Buduj Bezpiecznie 

 
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 6 budów. Dnia 17.10.2022 r. w siedzibie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Kapituły rozstrzygającej 
konkurs „Buduj bezpiecznie” (edycja 2022 r.). W trakcie spotkania wyłonieni zostali trzej laureaci 
konkursu. Ponadto Kapituła przyznała 2 wyróżnienia. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu zostali 
zaprezentowani podczas Gali Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w dniu 9 listopada 
2022 r. 

Konkurs „Buduj bezpiecznie” dotyczył branży budowlanej i pozwolił wskazać, wśród których 
wykonawców panuje najwyższa kultura bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac budowlanych. 
Laureatami ww. konkursu zostali: 

 
I miejsce: „ERBUD” S.A. za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy  

ul. Adama Naruszewicza w Bydgoszczy, 
II miejsce: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o. o., Sp. K. za budowę basenu na terenie Zespołu 

Szkół nr 8 w Bydgoszczy, 
III miejsce: JAKON Sp. z o. o. za budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy  

ul. Fordońskiej 408 w Bydgoszczy. 
 
Warty podkreślenia jest fakt, iż zwycięska inwestycja pt. „Budynek mieszkalny wielorodzinny  

z usługami w części parteru i 1 piętra, garażem podziemnym i garażem w części parteru wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu” znajduje się z ścisłym centrum 
miasta Bydgoszczy, usytuowana jest na małej działce, wśród istniejącej zabudowy mieszkaniowej  
i użyteczności publicznej. W sąsiedztwie ww. budowy odbywa się na bieżąco ruch drogowy i ruch 
pieszych, ponadto w pobliżu wjazdu na budowę znajduje się czynne torowisko tramwajowe 
(zagrożenia publiczne). 

Liczba pracowników na konkursowej budowie to 60-80 osób. Rozpoczęcie robót miało miejsce 
w czerwcu 2021 r., natomiast zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2023 r. 

 
C. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu prawa pracy i bhp „Poznaj swoje 

prawa w pracy” 
 

W dniu 9.03.2022 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Bydgoszczy odbył się 
etap regionalny IX edycji konkursu pn. "Poznaj swoje prawa w pracy". Jego celem jest 
popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.  
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W konkursie udział wzięli uczniowie z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
Zgłoszonych zostało 20 uczniów z 11 szkół. Na etapie podstawowym nie udało się wyłonić zwycięzcy 
konkursu i potrzebna była dogrywka, do której zakwalifikowało się 7 uczniów. Na tym etapie wyłoniono 
zwycięzcę konkursu. 
 
Ostateczna klasyfikacja konkursu: 

 
I miejsce - Patrycja Giersz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy,  
II miejsce - Oliwa Guźlecka z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Przemystce,  
III miejsce - Wiktoria Nieć z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu.  
 

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania na etapie podstawowym test jednokrotnego wyboru 
składający się z 35 pytań. Na etapie dogrywki test składał się z 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz 
jednego pytania zadanego przez Inspektora Pracy, który był przewodniczącym komisji konkursowej.  

Laureaci konkursu otrzymali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy – Andrzeja Bugalskiego 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.  

Laureaci konkursu z etapu regionalnego wzięli udział w konkursie na etapie centralnym, który 
odbył się w dniu 28.04.2022 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

 
 

 
Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Bugalski wraz z laureatkami konkursu 

 
D. Regionalny konkurs wiedzy o zasadach bhp dla pracowników młodocianych zatrudnionych  

w rzemiośle pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
 
W dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbył regionalny etap konkursu wiedzy z zakresu bhp dla uczniów 
z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. Uczestniczyło w nim 10 uczniów ze szkół  
z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Była to XX edycja konkursu, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu ogólnych 
przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu  
w rzemiośle. Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła czyli młodocianych pracowników oraz 
uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. 

Uczestnicy kształcący się m.in. w zawodzie cukiernik, mechanik samochodowy, fryzjer, 
sprzedawca, elektryk, rozwiązywali test pisemny zawierający pytania z zakresu prawa pracy i bhp. Ci, 
którzy rozwiązali test najlepiej, przeszli do części ustnej konkursu, podczas której odpowiadali na 
pytania także z zakresu swojej profesji. 
 
Po obradach komisji konkursowej wyłoniono laureatów: 

I miejsce - Maciej Wlazły 
II miejsce - Maja Wojtaszek 
III miejsce - Wiktora Przybylska 
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Nagrody rzeczowe ufundowali organizatorzy konkursu tj. Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła  

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy. 

 
E. Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy 

 
Do konkursu przystąpiło trzech Społecznych Inspektorów Pracy, tj. Adam Thiede -Zakładowy 

SIP z MONDI Świecie S.A. w Świeciu, Józef Szydłowski – Wydziałowy SIP z MONDI Świecie S.A. oraz 
Michał Okoń - Zakładowy SIP z Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy. 

Do oceny aktywności i efektów działania społecznego inspektora pracy przyjęto kryteria 
zawarte w regulaminie i przyznano punkty na podstawie przedstawionych dokumentów. 

Komisja postanowiła przyznać I miejsce Michałowi Okoniowi Zakładowemu SIP z Zakładów 
Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy oraz dwa wyróżnienia dla pozostałych uczestników 
konkursu. 

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.  

W 2022 r. po raz kolejny konkurs odbył się w dwóch etapach: wojewódzkim  
i krajowym. Michał Okoń jako zwycięzca konkursu wojewódzkiego został zakwalifikowany do etapu 
centralnego.  
 

F. Konkursy własne 
 
Wojewódzki konkurs pn. „Bezpieczny w pracy” dla młodzieży z OHP 
 

W dniu 23.03.2022 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania przy ul. Parkowej 18 w Grudziądzu 
odbył się wojewódzki konkurs pn. „Bezpieczny w pracy” dla młodzieży z OHP. Konkurs zorganizowała 
Kujawsko-Pomorska Komenda OHP we współpracy z OIP Bydgoszcz. W etapie wojewódzkim udział 
wzięło 18 laureatów konkursów lokalnych. Konkurs poprzedzony był pokazem strażackim z użyciem 
wozu strażackiego i gaśnic. W toku spotkania odbył się także pokaz ratownictwa medycznego. 

 
 

 

 
Wojewódzki konkurs pn. „Bezpieczny w pracy” dla młodzieży z OHP 
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6. Działania prewencyjno - promocyjne w rolnictwie 

indywidualnym: „Szanuj życie! Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym” 
 
Informacje ogólne  

 
Główną płaszczyzną działań prowadzonych w ramach programu były przedsięwzięcia 

szkoleniowo-edukacyjne. Adresatami tych działań byli przede wszystkim rolnicy prowadzący 
indywidualne gospodarstwa rolne, członkowie ich rodzin, uczniowie i dzieci zamieszkujący obszary 
wiejskie, uczniowie szkół o profilu rolniczym oraz osoby organizujące praktyczną naukę zawodów 
rolniczych. 

Drugim głównym kierunkiem działań prewencyjnych było prowadzenie wizytacji indywidualnych 
gospodarstw rolnych oraz prac polowych. Działania podejmowane w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Bydgoszczy miały przede wszystkim na celu ograniczanie ryzyka wypadkowego w sektorze 
rolniczym oraz poprawę ochrony zdrowia osób wykonujących prace rolnicze.  

 
W ramach realizacji działań prewencyjnych przeprowadzono:  

• 9 szkoleń dla 71 dzieci i 363 uczniów  

• konkurs na Rymowankę dla Dzieci we współpracy z KRUS 

• konkurs Plastyczny dla Dzieci we współpracy z KRUS 

• konkurs BHP we współpracy z KRUS 

• festyn dla dzieci z obszarów wiejskich Centrum Integracji Społecznej w Łojewie 

• piknik dla dzieci z obszarów wiejskich Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Biskupiej 

• piknik; pogadanki, szkolenia (Dzień profilaktyki) dla dzieci z obszarów wiejskich w Pieraniu 

• festyn rodzinny Klub Gwiazda  

• 2 szkolenia dla 40 studentów kierunków rolniczych  

• 3 szkolenia dla 57 rolników oraz 29 pracodawców 

• 14 porad dla 14 rolników  

• 103 wizytacje łącznie, w tym 74 gospodarstw indywidualnych i 29 prac polowych, podczas 
których działaniami objęto 290 osób  

• 1 Konkurs na łamach „Gazety Pomorskiej” pn. „Bezpieczna Zagroda” 

• poradnictwo dla 55 rolników podczas dożynek wojewódzkich  

• dożynki (Runowo Krajeńskie, Kruszyn) 

• targi (Lato na wsi, Agro Tech, 41 Dni Otwartych Drzwi) 

• festyn („Historia płynie nurtem rzeki Osy” w Słupskim Młynie) 

• impreza („Święto śliwki” w Strzelcach Dolnych) 

• Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy 
w Bydgoszczy 
 

 
A. Działalność szkoleniowa 

 
Przedsięwzięcia 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, 
przekazywane były karty bhp przydatne do dokonania samokontroli stanu bezpieczeństwa 
w gospodarstwie. 

Uczniowie którzy byli uczestnikami spotkań kształcili się głównie w zawodach technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, 
technik agrobiznesu, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz rolnik.  

 
Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzono także szkolenia i pogadanki 

skierowane do dzieci w wieku szkolnym. W trakcie spotkań (podczas lekcji, festynów, pikników oraz 
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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. Ponieważ wypadki z udziałem dzieci są najczęściej spowodowane przez 
nieodpowiedzialność osób prowadzących gospodarstwo, wskazywano konieczność zwracania uwagi 
rodzicom i opiekunom w przypadku zaobserwowania niebezpieczeństwa.  
 

 
Szkolenie (pogadanka) na festynie w Centrum Integracji w Łojewie 

 
 

 
Szkolenie (pogadanka) w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej 
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Szkolenie (pogadanka) w Szkole Podstawowej w Pieraniu 

 
Festyn rodzinny „Bezpieczne sportowe wakacje z Gwiazdą” 

 
Szkolenie (pogadanka) podczas półkolonii w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 
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Szkolenie (pogadanka) podczas półkolonii w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie 

 
B. 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.  
 

C. Konkursy rolnicze 
 

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie 
Rolnym 
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współorganizacji Państwowej Inspekcji 
Pracy przeprowadzili III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę „Bezpiecznie na wsi mamy, 
bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawował Minister Edukacji i Nauki 
Przemysław Czarnek. 

Konkurs zorganizowano w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób 
zawodowych rolników. Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci 
na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie 
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać 
dzieciom poniżej 16 lat.  

Działanie było częścią kampanii prewencyjnej KRUS „Rola rolnika, by upadku unikał” oraz 
programu prewencyjnego PIP "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". 

W konkursie wzięły udział 62 uczniów, którzy nadesłali prace.  
 

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków 
znamy” 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy był współorganizatorem XII Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. 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 982 uczniów ze 125 placówek oświatowych województwa kujawsko-
pomorskiego w dwóch kategoriach: klas 0-3 oraz 4-8. Spośród prac komisja konkursowa wyłoniła po 
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trzy miejsca w każdej grupie wiekowej oraz 10 wyróżnień w grupie wiekowej 1-3 i 10 wśród prac 
uczniów klas 4-8. 
 

 

 
Nagrodzone prace w Konkursie plastycznym 

 
Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie 2022 

 
17 listopada 2022 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbył się etap wojewódzki 

Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, w którym wzięło udział 44 uczniów z 22 
szkół.  

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół rolniczych znajomości zagrożeń  
i zasad bezpiecznej pracy, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy 
z bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród rolników, 
promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych w środowisku oświatowym i społeczeństwie, 
rozwijanie zainteresowań uczniów oraz promowanie szkół podejmujących działania w zakresie 
propagowania wiedzy o BHP. 
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Konkurs BHP w Minikowie 

 
„Bezpieczna zagroda” 

 
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 15 
czytelników Gazety, nagrodami rzeczowymi uhonorowano 6 najlepszych uczestników. 

 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
 

W ramach IX edycji konkursu organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego przy współorganizacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy objęli wizytacjami gospodarstwa rolników, którzy 
zgłosili akces do ubiegłorocznej edycji. 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 wojewódzkiego.  

Jak co roku, głównymi aspektami, na które kładziono szczególny nacisk podczas oceny 
zgłoszonych gospodarstw były porządek podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków 
inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części oraz ich 
stan techniczny, warunki bytowania i obsługi zwierząt gospodarskich, stosowanie środków ochrony 
indywidualnej, a przede wszystkim rozwiązania organizacyjne wpływające na bezpieczeństwo osób 
pracujących i przebywających w gospodarstwie. 

 
Laureaci etapu regionalnego konkursu BGR i organizatorzy 
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Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu BGR i organizatorzy 

 
 

D. Komisja ds. Bezpieczeństwa i higieny 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. 

7.12.2022 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu odbyło się 
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze 
Pracy w Bydgoszczy. W spotkaniu wzięli udział: kierownictwo i przedstawiciele Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz członkowie Komisji m. in. z Kujawsko- Pomorskiej Izby 
Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego 
w Minikowie oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

W pierwszej części (praktycznej) spotkania inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy omówił zagrożenia występujące podczas eksploatacji maszyn rolniczych. Wskazał na 
maszynach rolniczych rzeczy, na które należy zwrócić szczególną uwagę, które zostały udostępnione 
na terenie boiska szkoły. 

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać przedstawiciela KRUS, który 
omawiał wypadki przy pracy rolniczej w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 r. oraz choroby 
zawodowe rolników. 

Trzecia część spotkania z udziałem członków Komisji oraz uczniów została poświęcona 
przykładom wypadków w rolnictwie. Następnie uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Samostrzelu omówili zagadnienia bezpieczeństwa przy pracy w rolnictwie. 
 

 
Posiedzenie Komisji ds. Bezpieczństwa i Higieny Pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy 
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E. Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, współpraca z policją i innymi 
instytucjami  

 
Na stronach internetowych Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, inowrocławskie.pl, 

szkół ukazały się artykuły o przeprowadzonych działaniach Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

Okręgowy Inspektorat Pracy ściśle współpracuje z innymi urzędami w zakresie 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi. 

W dniu 1 czerwca 2022 r. w Łojewie odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, Straży 
Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wzięli udział w spotkaniu z dziećmi  
z obszarów wiejskich. 

W dniu 3 czerwca 2022 r. w Dąbrowie Biskupiej odbył się festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka. 
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji  
w Inowrocławiu, Straży Pożarnej, Gminy wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas I-VIII Szkoły 
Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej. 

W dniu 6 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Pieraniu odbył się Dzień Profilaktyki pod 
hasłem „Bezpieczni w wakacje”. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, 
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, Straży Pożarnej, Gminy oraz Pielęgniarka Środowiskowa 
wzięli udział w spotkaniu z dziećmi z obszarów wiejskich. 

W dniu 25.06.2022 r. na obiekcie Klubu Sportowego „Gwiazda” w Bydgoszczy pracownicy 
Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w festynie 
rodzinnym „Bezpieczne sportowe wakacje z Gwiazdą”. 

 
F. Udział w dożynkach  
 
W okresie letnim pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział  
w 2 imprezach typu dożynki: 

• obchody wojewódzkiego święta plonów w Kruszynie, zorganizowane wspólnie przez samorząd 
województwa, kurię diecezjalną we Włocławku, powiat włocławski, gminę wiejską Włocławek  
i miasto Włocławek, 

• dożynki gminne w Runowie Krajeńskim 
 
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”. 

 

 
Stoisko informacyjne na dożynkach w Runowie Krajeńskim 

 
G. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy na Targach Rolniczych  
 
LATO NA WSI w Minikowie 

 
W dniach 14 i 15 maja 2022 r. w Minikowie odbyły się Targi LATO NA WSI Święto Smaku 

i Tradycji. Podczas targów ogłoszono wyniki regionalnego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Targi w Minikowie to impreza wielotematyczna, której celem jest m. in. promocja dziedzictwa 

kulinarnego, działalności rolniczej i pozarolniczej województwa kujawsko-pomorskiego. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły 
uzyskać porady prawne, otrzymać broszury i informatory związane z prawem pracy oraz publikacje na 
temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

 

 
OIP w Bydgoszczy na Tragach LATO NA WSI W MINIKOWIE 

 
41 Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie 

 
W dniach 4 i 5 czerwca 2022 r. w Zarzeczewie odbyły się Dni Otwartych Drzwi. Podczas 

targów ogłoszono wyniki regionalnego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Targi w Zarzeczewie to impreza wielotematyczna, której celem jest m. in. promocja 

dziedzictwa kulinarnego, działalności rolniczej i pozarolniczej województwa kujawsko-pomorskiego. 
Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły 

uzyskać porady prawne, otrzymać broszury i informatory związane z prawem pracy oraz publikacje na 
temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

 

 
OIP w Bydgoszczy na 41 Dniach Otwartych Drzwi w Zarzeczewie 
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Agro Tech w Minikowie 
 

W dniach 2 i 3 lipca 2022 r. producenci rolni i eksperci branży rolniczej spotkali się na 
największej w północnej Polsce wystawie rolniczej w Minikowie podczas Międzynarodowych Targów 
Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował stoisko, przy którym osoby 
zainteresowane mogły uzyskać porady prawne, otrzymać broszury i informatory związane z prawem 
pracy oraz publikacje na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

Podczas Agro-Tech w Minikowie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne”. 
 

 
OIP w Bydgoszczy podczas wręczania nagród w etapie wojewódzkim konkursu BGR na targach  

Agro Tech w Minikowie 

 
Stoisko OIP na targach Agro Tech w Minikowie 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Na Festynie  
 
„Historia płynie nurtem rzeki Osy” w Słupskim Młynie gm. Gruta 

 
W dniu 25 czerwca 2022 r. na polanie przy starym młynie w Słupskim Młynie (gm. Gruta) 

pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział  
w Grudziądzu uczestniczyli w festynie „Historia płynie nurtem rzeki Osy” Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Bydgoszczy zorganizował stoisko, przy którym osoby zainteresowane mogły uzyskać porady 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

195 | S t r o n a  

prawne, otrzymać broszury i informatory związane z prawem pracy oraz publikacje na temat 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach programu 
prewencyjnego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” prowadzili pogadanki dla 
dzieci przypominające zasady bezpiecznego letniego wypoczynku na obszarach wiejskich oraz 
dotyczące pracy w gospodarstwach rolnych. 

Podczas wydarzenia ogłoszono wyniki regionalnego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne. 

 
Wręczanie nagród w konkursie BGR podczas festynu w Słupskim Młynie 

 
Święto Śliwki  
 

W dniu 3 września 2022 r. w Strzelcach Dolnych gm. Dobrcz pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział w Święcie Śliwki. Zorganizowano stoisko informacyjne, 
w którym odwiedzający mogli zasięgnąć opinii dot. prawnej ochrony pracy, w tym związanej  
z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie oraz warunków pracy pracowników sezonowych, rozdano 
wydawnictwa PIP oraz gadżety promocyjne z logo PIP OIP w Bydgoszczy. 

 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy na Święcie Śliwki 
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H. Działalność medialna  
 

8.07.2022 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział w audycji 
radiowej „Dyżur eksperta” na antenie radia Pomorza i Kujaw, podczas której omówili BHP przy pracach 
rolniczych, wypadki w rolnictwie oraz odpowiadali na telefoniczne pytania słuchaczy. 

 

 
Inspektorzy pracy podczas audycji radiowej 

 
Pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy udzielił wywiadu dla Radia PiK 

w Bydgoszczy oraz przekazał materiały za pierwsze półrocze 2022 r. dotyczące realizacji programu 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Materiał został wyemitowany na antenie 17 
lipca 2022 r., zamieszczony na stronie www oraz fanpage w dniu 18.07.2022 r. 

 
Wszelkiego rodzaju informacje o działaniach prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie 

zamieszczane były na stronie www Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz na portalu 
społecznościowym Twitter. 

 

7. Kampania prewencyjno-kontrolna „Budowa. STOP 

wypadkom!” 2022-2024 – program informacyjno-

edukacyjny  
 
Informacje ogólne 

 
W ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!” 2022-2024 – 

program informacyjno-edukacyjny zorganizowano 15 szkoleń, w których uczestniczyło 55 podmiotów 
(pracodawców). 

Szkoleniami objęto zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym zagadnienia technicznego 
bezpieczeństwa pracy (bhp). W szczególności w przeprowadzonym programie informacyjno-
edukacyjnym uwzględniono m.in.: przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia 
w dziedzinie bhp, uprawnienia kwalifikacyjne); zabezpieczenia w otworach technologicznych (w tym w 
otworach ściennych, stropowych i na szyby dźwigowe); prace na rusztowaniach; eksploatację 
urządzeń i instalacji elektrycznych; użytkowanie drabin; stosowanie środków ochrony indywidualnej; 
prace szczególnie niebezpieczne (w tym prace na wysokości i w wykopach); roli planu BIOZ oraz 
instrukcji bhp (w tym instrukcji bezpiecznego wykonywaniu robót IBWR). Powyższą tematykę oparto  
o aspekt wypadkowości i prowadzenia postępowań powypadkowych w celu właściwego ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz o programy prewencyjne Państwowej Inspekcji 
Pracy.  

Działania prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy realizowane są m.in. 
przy pomocy i współudziale działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy Rady ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  
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Działalność szkoleniowa 
 
Zorganizowane szkolenia przeprowadzono w zdecydowanej większości na budowach, gdzie 

wykonywano prace budowlane, w tym prace szczególnie niebezpieczne.  
Miejsca, w których przeprowadzono przedmiotowe szkolenia w ramach IX Ogólnopolskiej 

edycja „Tygodnia Bezpieczeństwa” pod hasłem "Budowa się kończy, bezpieczeństwo nigdy" to: 
Politechnika Bydgoska; teren budowy Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku; Centrum Szkoleniowe 
„Wysoko Nisko” w Toruniu; budowa osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy; budowa budynku 
wielorodzinnego w Inowrocławiu; kolejna budowa osiedla mieszkaniowego w Bydgoszczy; budowa 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy (z pokazem dotyczącym m.in. 
środków ochrony przed upadkiem z wysokości oraz szkolenie na temat kształtowania kultury 
bezpieczeństwa pracy i przywiązywania wagi do szczegółów pracy na budowie; teren budowy 
apartamentowca w Ciechocinku; budowa drogi szybkiego ruchu S5 w Świeciu. 

W ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” w 2022 r. w szkoleniach wzięli udział m.in. pracodawcy 
i pracownicy firm budowlanych zrzeszonych w lokalnym Porozumieniu dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie oraz ich podwykonawcy (łącznie blisko 200 osób). Na uwagę zasługuje fakt, iż była to 
pierwsza edycja „Tygodnia Bezpieczeństwa” z udziałem studentów budownictwa i pracowników 
budowlanych z Ukrainy. 

Aktywnością szkolenią w ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej „BUDOWA. STOP 
WYPADKOM!” objęto budowy o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, wytypowane przez OIP 
Bydgoszcz. Szkolenia przeprowadzono w miejscach strategicznych inwestycji z uwagi na ich wielkość, 
technologię czy specyfikę prac. Ponadto budowy te objęto zintensyfikowanym nadzorem inspektorów 
pracy. Były to następujące budowy: budowa budynków wielorodzinnych w Toruniu; rozbudowa 
zdolności produkcyjnych nawozów w zakładzie ANWIL S.A. we Włocławku; budowa zespołu budynków 
wielorodzinnych w Grudziądzu; budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy. 

Ponadto w ramach kampanii prewencyjno-kontrolnej „BUDOWA. STOP WYPADKOM!” 
przeprowadzono szkolenie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.  

Podczas wszystkich ww. wydarzeń uczestnikom rozdano wydawnictwa Państwowej Inspekcji 
Pracy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
 
Konferencje i seminaria 

 
W dniu 21.01.2022 r. w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej odbyło się seminarium 

regionalne zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy  
z Politechniką Bydgoską. Tematem seminarium była identyfikacja i prognozowanie potrzeb 
kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie. W trakcie trwania ww. seminarium inspektor pracy 
udzielał porad w zakresie prawa pracy. 

W dniu 17.05 2022 r. w Auli Novum Auditorium Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy odbyła 
się Konferencja pt. „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe  
i szybkomontujące” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy 
współudziale Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Pracodawców Pomorza  
i Kujaw. 

Celem konferencji było popularyzowanie dobrych praktyk na budowie, szerzenie wiedzy na 
temat zagrożeń publicznych przy realizacji prac budowlanych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 
uczestników, była również transmisja online. 

 
Spotkania Grupy Roboczej przy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  

 
W dniach 23.02., 05.04., 11.10., 29.11. oraz 20.12.2022 r. w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy odbyły się spotkania tzw. Grupy Roboczej przy Porozumieniu dla 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

Podczas spotkań omawiano propozycje przyjęcia nowego standardu pracy, tj. prac na 
wysokości do 1 metra, co finalnie poskutkowało wprowadzeniem powyższego w życie przez 
sygnatariuszy Porozumienia. 

W dniu 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas zebrania 
powitano nowego sygnatariusza Porozumienia, tj. firmę BETPOL S.A. z Bydgoszczy. Jednym 
z głównych punktów spotkania było również podpisanie deklaracji przyjęcia przez wszystkich obecnych 
sygnatariuszy ww. nowego standardu pracy na wysokości do 1 metra.  

W drugim półroczu 2022 r. omawiano potrzeby sygnatariuszy związane koniecznością 
szkolenia kadry kierowniczej. W tym celu na jedno ze spotkań zaproszono gości (menedżerów, 
psychologów), którzy przedstawili swoją ofertą.  
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8. Działania prewencyjno-promocyjne na rzecz 

wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na 

terytorium RP 
 
Informacje ogólne 

 
Celem działalności prewencyjno-promocyjnej wykonywanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy 

było przede wszystkim informowanie o przepisach prawnych regulujących podejmowanie pracy  
w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz wsparcie pracodawców w legalnym zatrudnianiu obywateli Ukrainy uciekających przed 
wojną.  

Powyższe zamierzenie realizowane było głównie za pośredctwem audycji radiowych, porad 
prawnych, a także szkolenia i targów. 

 
Audycje radiowe 

 
Inpektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy gościli czterokrotnie w programach radiowych, na 

antenie Polskiego Radia PIK. Problematyka podjęta w audycjach dotyczyła zatrudniania 
cudzoziemców w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy oraz Spec ustawy  
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

 
Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w studiu radia PIK 

 
Porady prawne 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy zorganizował 10 dyżurów w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w ramach, których udzielał osobistych porad prawnych. Porady 
skierowane były do obywateli Ukrainy, a także przedsiębiorców poszukujących merytorycznego 
wsparcia dotyczącego legalności zatrudniania tychże osób.  

W dniu 05.04.2022 OIP przygotował natomiast wspólnie z ZUS dyżur telefonicznyw zakresie 
legalności zatrudnia cudzoziemców, prawa pracy oraz o spec-ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Odpowiedzi na zadane pytania ukazały 
się na łamach lokalnych mediów między innymi Gazety Pomorskiej i Nowości Dziennika Toruńskiego. 

Porad prawnych udzielono łącznie 19 cudzoziemcom oraz 7 pracodawcom. 
 

Szkolenie 
 

Dnia 24.05.2022 w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w budownictwie odbyło się szkolenie na 
budowie przy ulicy Dworcowej 67 w Bydgoszczy. Podczas szkolenia Inspektor Pracy Grażyna Kodan 
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omówiła problematykę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk na budowie. Ze względu 
na fakt, że szkolenie skierowane było przede wszystkim do obywateli Ukrainy podjęta została tematyka 
legalności zatrudnienia oraz wybrane zagadnienia z obszaru prawa pracy. 

Szkolenie zostało zorganizowane dla firm Budovizja sp. z o.o, Gitu sp. z o.o. oraz Adam 
Antośkiewicz, wzięło w nim udział 12 osób (10 pracowników, 2 przedsiębiorców). 

 

 
Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Grażyna Kodan podczas szkolenia 

 
Targi 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy był obecny podczas VI targów pracy organizowanych 

w dniu 12.04.2022 przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu i Centrum Kształcenia Ustawicznego przy 
Placu Św. Katarzyny 8 w Toruniu. Wydarzenie adresowane do mieszkańców Torunia oraz obywateli 
Ukrainy przyciągnęło sporą liczbę zainteresowanych, około 300 osób (według PUP). Na stoisku 
informacyjno-promocyjnym OIP przygotował materiały dla obywateli Ukrainy, którzy wykonują lub 
planują wykonywać pracę na terenie naszego kraju. Cudzoziemcy mogli także uzyskać wskazówki 
oraz porady bezpośrednio od pracowników OIP uczestniczących w wydarzeniu. 

 
Inne działania 

 
W ramach webinarium przeprowadzonego w dniu 19.05.2022 przez Inspektor Pracy Marzenę 

Jędrzejewską podjęta została problematyka legalności zatrudnienia obywateli Ukrainy. W wydarzeniu 
wzięło udział 85 podmiotów. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przekazał w marcu 2022 r. wydawnictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy w języku ukraińskim do punktów informacyjnych dla obywateli Ukrainy 
szukających pomocy w województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowanych w Bydgoszczy, Toruniu 
oraz Inowrocławiu oraz do punktów recepcyjnych w Bydgoszczy i Toruniu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy włączył się również do akcji Tygodnika Solidarność „Nowy Dom – 
Новий дім”. Celem tej kampanii edukacyjnej było wsparcie uchodźców z Ukrainy w integracji oraz 
wdrożenie w polską kulturę pracy i życie społeczne. 
  



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

200 | S t r o n a  

 

9. Inne działania prewencyjno-promocyjne 
 
Oprócz działań typowo kontrolno-nadzorczych, oraz prewencyjnych ukierunkowanych do 

określonych grup podmiotów obecnych na rynku pracy istnieją również takie, które są skierowane do 
szerszego grona odbiorców – pracowników, cudzoziemców, osób poszukujących pracy i wielu innych. 
Ich celem niezmiennie jednak pozostaje wspomaganie poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy 
poprzez stosowanie szeroko rozumianej prewencji.  

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji tematu 
organizowali konferencje, seminaria i szkolenia oraz uczestniczyli w imprezach targowych. Obsługując 
stoiska konsultacyjno– informacyjne udzielali eksperckich porad. Informowali o specyfice zatrudnienia 
pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw i obowiązków, o przepisach 
związanych z czasem pracy i jego rozliczaniem, a także legalności zatrudnienia. Należy wspomnieć, iż 
w 2022 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy współpracowali ze środkami 
masowego przekazu, udzielając wywiadów, uczestnicząc w specjalistycznych audycjach oraz 
publikując teksty do czasopism. 

Zainicjowane zostały też działania własne, jak ciesząca się dużym zainteresowaniem 
konferencja „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”. Celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie 
wymiany doświadczeń między partnerami instytucjonalnymi i pracodawcami oraz promowanie dobrych 
praktyk przy zatrudnianiu pracowników niepełnosprawnych.  

 
Informacje ogólne  

 
W ramach realizacji programu organizowano dyżury oraz audycje w lokalnych mediach, 

konferencje, seminaria oraz szkolenia. Przeprowadzono również kampanię dot. czasu pracy 
kierowców, szkolenia i inne działania w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Prawa Pracy, 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uczestniczył w targach pracy, w tym dla osób 
niepełnosprawnych (udzielanie porad prawnych i obsługa stoiska informacyjno-konsultacyjnego). 

Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia, 
media i władze samorządowe. 

W 2022 r. działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy: 1. Konferencje prasowe-  
3 (08.04.2022 r., 14.07.2022 r., 19.10.2022 r.) 

 
2. Konferencje tematyczne- 5 

• Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy- 10.03.2022 r. 

• „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”- 
17.05.2022 r. 

• „Delegowanie pracowników za granice w ramach świadczenia usług”- 29.06.2022 r. 

• „Zatrudnianie pracowników młodocianych”- 14.09.2022 r. 

• „Rodzina i praca- work life balance”- 22.09.2022 r. 

• X Jubileuszowa Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu”- 26.10.2022 r. 
 
3. Gala podsumowująca konkursy i programy prewencyjne- 1 (09.11.2022 r.) 

 
4. Audycje radiowe- 15 
„Dyżur eksperta” na antenie Radia PiK- 7 

• "Prawo pracy w pigułce"; czas pracy, urlopy, wypłaty świadczeń pracowniczych. Zatrudnianie 
cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach (04.03.2022 r.) 

• "Prawo pracy, legalność zatrudniania cudzoziemców- aktualne przepisy, specustawa 
ukraińska" (08.04.2022 r.) 

• „Ogólnopolski tydzień bezpieczeństwa w budownictwie - zagrożenia, dobre praktyki, wypadki 
przy pracy na budowach” (06.05.2022 r.) 

• „Praca w okresie letnim, prace sezonowe i młodocianych- zasady zatrudniania  
i związane z tym obowiązki pracodawcy" (10.06.2022 r.) 

• „BHP przy pracach rolniczych, wypadki w rolnictwie. Urlopy wypoczynkowe” (08.07.2022 r.) 

• „Wypadek przy pracy i co dalej?” (23.09.2022 r.) 

• "Prawo pracy, legalność zatrudniania cudzoziemców- aktualne przepisy. Praca  
w okresie zimowym- obowiązki pracodawcy” (07.10.2022 r.) 
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„Pytać każdy może” na antenie Radia PiK- 7 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Praca zdalna” (02.02.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Najważniejsze zmiany w prawie pracy” (19.04.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: ”Urlopy wypoczynkowe” (29.06.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Legalne i nielegalne zatrudnianie obcokrajowców ze 
szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy” (13.07.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Mobbing” (24.08.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Wypadki przy pracy” (13.09.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Mobbing” (12.10.2022 r.) 
 

„Regionalny Punkt Widzenia” na antenie Radia PiK- 1 
 

• Audycja „Regionalny punkt widzenia” temat: „Brak rąk do pracy- strategicznym problemem 
naszej gospodarki (17.02.2022 r.) 

 
5. Programy telewizyjne- 2 

• „Rozmowa dnia” temat: „Wypadki przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki 
kontroli z zakresu ograniczania handlu w niedzielę. Wsparcie PIP dla obywateli Ukrainy” 
(12.04.2022 r.)  

•  „Mocne wsparcie” temat: „Bezpieczna praca i dobre praktyki na budowie. Zatrudnianie 
cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy w świetle obowiązujących przepisów” (10.05.2022 r.) 
 

6. Dyżury prasowe- 1 
 

• Wspólny dyżur PIP i ZUS dla czytelników „Gazety Pomorskiej” i „Nowości Dziennik Toruński” 
temat: „Legalność zatrudniania cudzoziemców, prawo pracy, wystawienie formularzy A1, 
specustawa ukraińska” (05.04.2022 r.) 
 

7. 16 szkoleń 

• 12 w ramach realizacji programu  

• 3 w ramach realizacji programu własnego „Kujawsko-Pomorska Społeczna Akademia Prawa 
Pracy” 

• 1 w ramach realizacji programu własnego „Czas pracy kierowcy – normy pracy chronią życie” 
 

8. Poradnictwo dla czytelników Tygodnika „Pałuki” 
9. 1 Konkurs „Bezpieczny w pracy” dla młodzieży z OHP 
10. Współpraca z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi 
11. Targi pracy  
12. 5 spotkań grupy roboczej przy Porozumieniu ds. Bezpieczeństwa pracy w budownictwie 
 
 
Informacje szczegółowe 
 
 
Spotkanie kierownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ze Zbigniewem 
Janowskim Wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pracy 
 

 
W dniu 21 stycznia 2022 r. w siedzibie OIP Bydgoszcz odbyło się spotkanie kierownictwa 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ze Zbigniewem Janowskim Wiceprzewodniczącym 
Rady Ochrony Pracy. W spotkaniu udział wzięli także Tomasz Nagórka Wiceprzewodniczący Związku 
Zawodowego Budowlani oraz Zbigniew Figurski Wiceprzewodniczący Okręgu Kujawsko-Pomorskiego 
Związku Zawodowego Budowlani. Na spotkaniu Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy  
w Bydgoszczy przekazał informację o planowanych działaniach kontrolnych i prewencyjnych OIP  
w 2022, ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze budowlanym. 
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Uczestnicy spotkania 

 
Porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy a Państwową Inspekcją Sanitarną 

 
W dniu 19 stycznia 2022 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją 

Pracy - Okręgowym Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy, reprezentowanym przez Zbigniewa 
Studzińskiego – Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną 
reprezentowaną przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy - Wojciecha Koper. 
Celem porozumienia jest współpraca organów na szczeblu wojewódzkim, która będzie przebiegać przy 
pełnym respektowaniu kompetencji i obowiązków stron wynikających z obowiązujących przepisów.  
 

  
Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym 

 

Udział OIP Bydgoszcz w seminarium na Politechnice Bydgoskiej 
 

W dniu 21 stycznia 2022r. w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej odbyło się seminarium 
regionalne zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy  
z Politechniką Bydgoską. Tematem seminarium była identyfikacja i prognozowanie potrzeb 
kwalifikacyjno– zawodowych w budownictwie. Wśród zaproszonych gości był także Zbigniew 
Studziński Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy, który przedstawił referat pt. "Kompetencje 
inspektorów pracy prowadzących kontrolę w budownictwie". W swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor 
Pracy podjął temat odpowiedzialności inspektorów za zadania, które wykonują oraz ich przygotowania  
i doświadczenia. 

W trakcie trwania seminarium Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wystawił stoisko, na 
którym dostępne były wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Stoisko cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. Obecny na nim inspektor pracy udzielał porad w zakresie prawa pracy. 
 
Szkolenie on-line dla pracodawców zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu 
Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego- w ramach programu własnego Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy „Czas pracy kierowców- normy pracy chronią życie” 
 

W dniu 21.02.2022 r. odbyło się szkolenie w formie on-line dla pracodawców zrzeszonych  
w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego.  

W trakcie spotkania przedstawione zostały zasady ustalania podstawy wymiaru składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe kierowców obowiązujące od 2.02.2022 r., obowiązki pracodawcy 
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związane z zatrudnianiem pracowników na stanowisku kierowcy oraz z zasadami ich wynagradzania. 
W szkoleniu uczestniczyło 199 osób. 

 
Zrzut ekranu ze szkolenia on-line 

 
Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy 

  
W dniu 10 marca w Sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta 

Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy założonej przy Okręgowym 
inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. Działania Akademii skierowane są do organizacji związków 
zawodowych, społecznych inspektorów pracy, organizacji zrzeszających pracodawców, 
przedsiębiorców, pracowników oraz innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, 
świadomości i kultury prawnej a także wymianą doświadczeń oraz dobrych praktyk. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związków zawodowych, związków i stowarzyszeń 
pracodawców, pracodawców, służby bhp i inni. W czasie uroczystości Okręgowy Inspektor Pracy 
podpisał akt powołujący Kujawsko - Pomorską Społeczną Akademię Prawa Pracy. Uroczystość była 
też okazją do wręczenia Annie Głowackiej St. Inspektorowi ds. bhp listu gratulacyjnego Katarzyny 
Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, za efektywną pomoc przy realizacji programu 
prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”. 

Uroczystość była transmitowana na kanale YouTube. 
 

 
Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Akademii Prawa Pracy 

 

Szkolenia w ramach programu własnego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
„Kujawsko-Pomorska Społeczna Akademia Prawa Pracy” 

 
W ramach Akademii zorganizowano 4 szkolenia dla 14 pracodawców (w tym zatrudniających 

pracowników młodocianych), 4 nauczycieli, 43 społecznych inspektorów pracy oraz przedsiębiorców  
z branży produkcji spawalniczej. 

 
Wspólny dyżur PIP i ZUS 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy wspólnie z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Bydgoszczy zorganizowali dyżur telefoniczny. 
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We wtorek, 5 kwietnia w godz. od 9 do 11 ekspertów PIP i ZUS można było zapytać m.in.  
o legalność zatrudniania cudzoziemców, prawo pracy, wystawienie formularzy A1 czy specustawę 
ukraińską. Odpowiedzi na nurtujące pytania czytelników opublikowano na łamach „Gazety Pomorskiej” 
oraz „Nowości Dziennik Toruński” w dniu 11.04.2022 r. 

 

 
Artykuł prasowy ze wspólnego dyżuru ekspertów PIP i ZUS 

 
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych 

 
W dniu 28 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy. Przy 

Krzyżu i tablicach z nazwiskami ofiar wypadków przy pracy, niedaleko byłego „Zachemu”, odbyła się 
uroczystość upamiętniająca tych, którzy zginęli na stanowiskach pracy. W uroczystości udział wzięli 
Andrzej Bugalski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy oraz Waldemar Adametz Zastępca 
Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. 

 

 

 
Uczestnicy obchodów Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 

 
Konferencja „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe  
i szybkomontujące” 

 
17 maja 2022 r. w Auli Novum Auditorium Politechniki Bydgoskiej przy ul. Prof. Kaliskiego 7  

w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie 
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wieżowe i szybkomontujące” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy 
współudziale Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz Pracodawców Pomorza  
i Kujaw. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj 
Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, patronat medialny: 
TVP3 BYDGOSZCZ oraz Polskie Radio Pomorza i Kujaw. 

Konferencja miała na celu popularyzowanie dobrych praktyk na budowie, szerzenie wiedzy na 
temat zagrożeń publicznych przy realizacji prac budowlanych. 

Podczas wydarzenia przedstawiono doświadczenia przy zagrożeniach publicznych oraz BHP 
przy pracach na żurawiach wieżowych, przygotowanie terenu budowy pod wykonanie robót  
z uwzględnieniem eliminowania zagrożeń publicznych oraz przygotowanie terenu budowy pod prace 
żurawi wieżowych, wymagania techniczne dla żurawi wieżowych, szkolenia operatorów żurawi oraz 
środowisko pracy, ewakuację operatora żurawia wieżowego, kontrole żurawi wieżowych w praktyce. 

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia symulatora szkoleniowego żurawia wieżowego oraz 
wózka widłowego.  

W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 uczestników, była również transmisja on-line.  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował także stoisko informacyjno- 

promocyjne, przy którym osoby zainteresowane mogły uzyskać porady prawne, otrzymać broszury, 
informatory i publikacje związane z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie. 

 

 

 
Uczestnicy Konferencji  

„Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące” 

 
 
Posiedzenie Komitetu Sterującego „Porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

 
Dnia 7 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Porozumienia dla 

bezpieczeństwa pracy w budownictwie w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Podczas zebrania 
powitano nowego sygnatariusza Porozumienia firmę Betpol SA. Jednym z głównych punktów 
spotkania było również przyjęcie przez zgromadzonych nowego standardu pracy na wysokości do  
1 metra.  
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Uczestnicy Posiedzenia Komitetu Sterującego „Porozumienia dla bezpieczeństwa pracy  

w budownictwie” w Województwie Kujawsko-Pomorskim 

 
Konferencja dot. „Delegowanie pracowników za granice w ramach świadczenia usług” 

 
W dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim we Włocławku Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Bydgoszczy zorganizował konferencję na temat „Delegowanie pracowników za granice w ramach 
świadczenia usług”. W ramach konferencji poruszono takie zagadnienia jak: podstawy legalnego 
zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców, delegowanie pracowników w ramach Pakietu 
Mobilności, obowiązki pracodawcy przy delegowaniu pracowników, praktyczne aspekty delegowania 
pracownika, przeszkody, trudności, zagrożenia, pracownicy tymczasowi, aktywizacja, integracja  
i sposoby współpracy z cudzoziemcami.  

 

 
Uczestnicy Konferencji „Delegowanie pracowników za granice w ramach świadczenia usług” 

 
Konferencja „Zatrudnianie pracowników młodocianych” 
 

W dniu 14.09.2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował wspólnie z Kuj-
Pom Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu oraz Kuj-Pom Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości  
w Bydgoszczy konferencję "Zatrudnianie pracowników młodocianych". Przedmiotem wydarzenia była 
problematyka związana z zatrudnianiem, kształceniem oraz refundacją zatrudnienia pracowników 
młodocianych. Zapis konferencji dostępny jest pod linkiem youtu.be/D29bVGxt-nY 
 

 
Uczestnicy Konferencji „Zatrudnianie pracowników młodocianych” 

 

http://youtu.be/D29bVGxt-nY
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Konferencja PIP i ZUS „Rodzina i praca- work life balance” 
 
W dniu 22.09.2022 r. w Sali Sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Rodzina i praca- work life balance”. Organizatorem wydarzenia 
był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Bydgoszczy. 

Myślą przewodnią wydarzenia było szerzenie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących 
przepisów związanych z rodzicielstwem, regulacji dotyczących pobierania świadczeń podczas okresów 
przerw w świadczeniu pracy związanych z opieką nad potomstwem. Kolejnym szeroko omawianym 
zagadnieniem było wdrożenie nowej dyrektywy unijnej work-life balance dotyczącej równowagi między 
życiem prywatnym a zawodowym. 

Organizatorzy wydarzenia starali się stworzyć przybyłym uczestnikom przestrzeń do wymiany 
doświadczeń i uwag. 

Grupą docelową stanowili pracodawcy oraz pracownicy powracający do pracy po 
urlopach rodzicielskich. 

Wygłoszone prelekcje dotyczyły: wprowadzenia zebranych uczestników w zagadnienie, 
wyjaśnienie czym jest work life balance, przedstawienie równowagi między pracą a domem z unijnej 
perspektywy, obowiązujących przepisów prawa związanych z rodzicielstwem; prawa i obowiązki 
zarówno rodziców jak i pracodawców. Przedstawiono również skargi i wnioski za lata 2019-2022 r., 
które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w zakresie rodzicielstwa oraz 
przedstawiono, jak kształtowało się poradnictwo prawne w tym zakresie za lata 2019-2022. Omówiono 
także problematykę w interpretacji przepisów dot. rodzicielstwa, podając konkretne przykłady. GUS 
Przedstawił dane związane m. in. z rodzicielstwem. 

Pracownice Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy przedstawiły 
świadczenia związane z macierzyństwem oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 
wczesnego rodzicielstwa. 

Psycholog z Głównego Inspektoratu Pracy w Bem omówiła znaczenie work life balance dla 
zachowania i budowania odporności psychicznej pracowników. 

Przedstawiciele IKEA w Bydgoszczy podzielili się z uczestnikami koncepcją polityki 
personalnej w IKEA, jak dbają o równowagę pomiędzy pracą a rodziną. 

Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówiła, o jakie fundusze można się ubiegać na otwarcie 
działalności gospodarczej, a reprezentant Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” wygłosił prelekcję 
„Pracodawca przyjazny rodzinie”. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Bydgoszczy zorganizowali także stoisko informacyjno- promocyjne, przy którym osoby zainteresowane 
mogły uzyskać porady prawne, otrzymać broszury, informatory i publikacje związane z tematyką 
konferencji oraz gadżety promocyjne. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 
uczestników. Konferencja była również transmitowana on-line. 

 

 
Uczestnicy konferencji „Rodzina i praca- work life balance” 

 
X Konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu” 
 

"Wsparcie osób niepełnosprawnych- programy i działania służące zwiększeniu szans na 
zatrudnienie" – to temat Jubileuszowej X Konferencji „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu”, 
która odbyła się 26 października br. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  
w Bydgoszczy. 
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Celem Konferencji było: 

• zwiększenie świadomości u pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością 
oraz u osób z niepełnosprawnością, gotowych do podjęcia pracy, 

• przekazanie zainteresowanym, jak przygotować pracownika, gdzie i jakiego wsparcia można 
szukać, aby prawidłowo funkcjonować w środowisku pracy, 

• przypomnienie o aspektach prawnych, merytorycznych i finansowych, 

• promowanie instytucji i przedsiębiorców z regionu zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
aby stanowiły inspirację dla innych, potencjalnych pracodawców, 

• zaprezentowanie osób, które mimo swoich niepełnosprawności doskonale sprawdzają się na 
rynku pracy, 

• zaprezentowanie sposobów radzenia sobie w pracy i pokonywaniu barier psychologicznych. 
 

Organizatorzy wydarzenia starali się stworzyć przybyłym uczestnikom przestrzeń do wymiany 
doświadczeń i uwag. Pierwszą prelekcję wygłosił Grzegorz Meler, Nadinspektor pracy w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, który przybliżył zgromadzonym genezę, wydarzenia i wątki 
poruszane na konferencjach przez ostatnie 10 lat. 

Następnie Karolina Pawłowska-Cyprysiak, przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
zaprezentowała wirtualnego asystenta podczas prelekcji „Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w miejscu pracy”. 

Psycholog z Głównego Inspektoratu Pracy, Marta Bem podczas wystąpienia „Aspekt 
psychologiczny powrotu do pracy” wykazała m. in. przyczyny dłuższej nieobecności w pracy, jakie są 
konsekwencje nieobecności, jak pomóc pracownikowi wrócić do pracy. 

Kamil Nyckowski, młodszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
omówił wypadki przy pracy z udziałem osób niepełnosprawnych. 

Piotr Kopyciński, ambasador Projektu Kompleksowej Rehabilitacji i Dawid Nowak, uczestnik 
Kompleksowej Rehabilitacji podzielili się doświadczeniami powrotu do pracy po ciężkim wypadku  
i kompleksowej rehabilitacji jako nowego rozwiązania zwiększającego efektywność zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

Danymi dot. osób niepełnosprawnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa 
kujawsko-pomorskiego podzieliły się Wiesława Gierańczyk i Małgorzata Górka z Urzędu 
Statystycznego w Bydgoszczy. 

Przemysław Zysnarski, kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
i Pozyskiwania Środków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przybliżył formy 
wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. 

Po przerwie rozpoczęła się druga część wydarzenia, której czas umilił występ artystyczny 
wykonawców Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy. 

„Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” to temat, który 
przybliżyła Joanna Karsznia, koordynator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. 

Następnie Bartosz Paduch z Fundacji „Arkadia” w Toruniu omówił model zatrudnienia 
realizowany od dziesięciu lat przez fundację- zatrudnienie wspomagane w pracy z osobami  
z niepełnosprawnością intelektualną. 

Dr Małgorzata Sikora-Gaca oraz dr Barbara Panciszko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy wygłosiły prelekcję „Dostępność- warunek niezbędny zwiększania szans na 
zatrudnienie dla Osób z niepełnosprawnością- w edukacji, infrastrukturze i środowisku pracy”. 

Monika Stepa, doradca zawodowy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej I Niewidomej im. Louisa Braille’a  
w Bydgoszczy przedstawiła projekt „Mistrz zawodu- moja pełnosprawność na rynku pracy”. 

Ostatnią prelekcję dotyczącą nowych możliwości w obszarze wsparcia OzN wygłosiła Hanna 
Fuerst z Ośrodka Wsparcia i Testów dla OzN w Toruniu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział  
w Bydgoszczy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
Ośrodek Wsparcia i Testów, Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowały także stoiska informacyjno- 
promocyjne, przy których osoby zainteresowane mogły uzyskać porady, informacje, otrzymać 
broszury, informatory i publikacje związane z tematyką konferencji oraz gadżety promocyjne. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 100 
uczestników. Konferencja była również transmitowana on-line.  
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Uczestnicy X Konferencji „Osoba z Niepełnosprawnościami w zatrudnieniu” 

 

Uroczysta Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy w 2022 r. 
 

Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 9 listopada 
2022 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W uroczystości uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących organy ustawodawcze  
i samorządowe, władze wojewódzkie, ponadzakładowe organizacje związków zawodowych, organy 
kontrolne, stowarzyszenia pracodawców i służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców oraz 
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sygnatariusze „Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”  
z województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, 
członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy  
w Bydgoszczy oraz laureaci. Galę prowadzili pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy Lucyna Tobisz-Domagalska i Kamil Nyckowski. 

Gości powitał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Bugalski, odczytał również listy 
okolicznościowe zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na uroczystość; Głównego Inspektora 
Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra 
Całbeckiego. 

Następnie głos zabrali poseł na Sejm RP Jan Szopiński, Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz w imieniu posła na Sejm RP Krzysztofa Gawkowskiego, asystent 
posła i współprzewodniczący Nowej Lewicy w Bydgoszczy Michał Wysocki. 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Waldemar Adametz podsumował działalność 
prewencyjno-promocyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2022 r.. 

Podsumowaniem Gali było uhonorowanie pracodawców, którzy uczestniczyli w programach 
prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy i pozytywnie przeszli przez wszystkie etapy przewidziane 
w toku działań prewencyjno - kontrolnych. 

Przyznano 16 dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy uczestnikom programu „Zdobądź Dyplom 
PIP”, 20 podmiotów otrzymało zaświadczenia o ukończenie programu „Efektywne zarządzanie 
ryzykiem zawodowym”. 

Działania prewencyjne skierowano również do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 
nauczycieli w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest 
edukacja młodzieży, która za chwilę wkroczy na rynek pracy, w zakresie przepisów prawa pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas Gali uhonorowano 95 nauczycieli z 27 placówek 
województwa kujawsko-pomorskiego, którzy realizowali założenia programu w roku szkolnym 
2021/2022. 
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Uczestnicy uroczystej Gali podsumowującej programy i konkursy prewencyjne 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy na targach tematycznych 
 

W 2022 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli  
w wielu wydarzeniach typu targi, konsultacje. 

7 grudnia 2022 r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyły się 
Mikołajkowe Targi Pracy zorganizowane przez Fundację Aktywizację Oddział w Bydgoszczy. 

Na targach Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy miał stoisko informacyjno-promocyjne, 
na którym inspektor pracy udzielał bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy, legalności 
zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 
Mikołajkowe Tragi Pracy  

 

W dniu 23.11.2022 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie odbyły się konsultacje 
indywidualne „Vademecum wiedzy o rynku pracy” dla pracodawców i przedsiębiorców. 

Celem spotkania było przekazanie zainteresowanym informacji na temat aktualnej sytuacji na 
lokalnym rynku pracy, katalogu zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy 
w powiecie żnińskim oraz informacji dotyczących zatrudniania obywateli Ukrainy. 

Podczas targów rozdysponowywano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy oraz gadżety 
promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. 

 
Porady Inspektora Pracy w Tygodniku Pałuki 
 

Od kilku lat raz w miesiącu w redakcji Pałuk porad z zakresu prawa pracy udziela inspektor 
Państwowej Inspekcji Pracy Krzysztof Krzemień. Pytania do inspektora pracy można nagrać dzwoniąc 
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pod specjalnie do tego stworzony numer telefonu bądź przesłać na adres mailowy. Na podstawie 
zebranych pytań inspektor pracy przygotowuje artykuły wyjaśniające zgłoszonych problemów, które 
następnie są publikowane w Tygodniku „Pałuki”. 

 
Konferencje prasowe Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

 
W 2022 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zorganizowano trzy 

konferencje prasowe. 
W dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu  

I kwartału br. działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w tym kontroli z zakresu 
ograniczania handlu w niedzielę, działalności prewencyjno-promocyjnej, wsparciu Państwowej 
Inspekcji Pracy dla obywateli Ukrainy oraz zaplanowanej konferencji Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy i Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich „Zagrożenia publiczne przy 
pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”. 

Podczas spotkania przedstawiono efekty oraz zakres działań kontrolno-nadzorczych na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego w pierwszym kwartale br., informacje m. in. na temat wsparcia 
Państwowej Inspekcji Pracy dla obywateli Ukrainy, trzyletnią kampanię prewencyjną- kontrolną 
„Budowa. STOP wypadkom!”, która rozpoczęła się w tym roku oraz zaprosiła na zaplanowaną 
konferencję na temat zagrożeń publicznych przy realizacji inwestycji budowlanych, która zaplanowana 
jest na maj 2022 r. 

Przekazano także informacje dot. kontroli w placówkach handlowych z zakresu ograniczania 
handlu w niedzielę.  

 

 
Uczestnicy konferencji prasowej. 

 
W dniu 14 lipca 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu półrocza 

2022 r. działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy oraz planowaniu kontroli i innych 
działań na III kwartał 2022 r., podsumowaniu czerwcowej akcji Państwowej Inspekcji Pracy "Kontrole 
na małych budowach", które są elementem "Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora 
budowlanego" oraz wypadkom przy pracy zaistniałym w II kwartale br. 

Kierownictwo OIP w Bydgoszczy zaapelowało do pracodawców o zwrócenie uwagi na 
zbliżające się upały, przypomniało, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie napojów 
pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze powyżej 25 stopni 
C oraz pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana 
warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C. 

Przekazano apel Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko „Chrońmy zdrowie 
podczas upałów. 

Dziennikarze pytali m. in. o kwestie dot. pomieszczeń klimatyzowanych. Okręgowy Inspektor 
Pracy Andrzej Bugalski podkreślił, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prawnej wydawania 
decyzji w tym zakresie, dodając iż montaż klimatyzacji w pomieszczeniach jest dodatkowym 
działaniem pracodawcy. Wyraził nadzieję, że w sytuacji zmieniającego się klimatu zostaną wdrożone 
prace przez ustawodawcę w tym zakresie. 
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 Szczegółowo podsumowano czerwcową akcję Państwowej Inspekcji Pracy "Kontrole na 
małych budowach", przypomniano o założeniach trzyletniej kampanii prewencyjno- kontrolnej 
„Budowa. STOP wypadkom!”, która rozpoczęła się w tym roku oraz o autorskim, pilotażowym temacie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy „Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych  
i komorniczych”.  
 

 
Uczestnicy konferencji prasowej. 

 

W dniu 19 października 2022 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu III 
kwartału 2022 r. działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, informacjom o kontrolach  
w kancelariach prawnych, podsumowaniu wrześniowej akcji Państwowej Inspekcji Pracy "Kontrole na 
małych budowach", które są elementem "Strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora 
budowlanego" oraz wypadkom przy pracy zaistniałym w III kwartale br. 

Podczas spotkania podsumowano autorski program Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy „Czas pracy i wynagrodzenia w kancelariach prawnych i komorniczych” przypomniano  
o założeniach kampanii prewencyjno- kontrolnej „Budowa. STOP wypadkom!”, a następnie przekazano 
wyniki kontroli z wrześniowej akcji „Kontrole na małych budowach”. Przedstawiono także dane dot. 
wypadków przy pracy zgłoszonych w III kwartale br. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Bydgoszczy. 

 

 
Uczestnicy konferencji prasowej  

 

Pozostała działalność medialna 
 

Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy uczestniczyli w 15 audycjach, 
rozmowach na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy w lokalnym radiu PiK, 2 programach 
telewizyjnych oraz pełnili 1 dyżur prasowy. 
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Audycje radiowe „Dyżur eksperta” na antenie Radia PiK (7) 

• "Prawo pracy w pigułce"; czas pracy, urlopy, wypłaty świadczeń pracowniczych. Zatrudnianie 
cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach (04.03.2022 r.) 

• "Prawo pracy, legalność zatrudniania cudzoziemców- aktualne przepisy, specustawa 
ukraińska" (08.04.2022 r.) 

• „Ogólnopolski tydzień bezpieczeństwa w budownictwie - zagrożenia, dobre praktyki, wypadki 
przy pracy na budowach” (06.05.2022 r.) 

• „Praca w okresie letnim, prace sezonowe i młodocianych- zasady zatrudniania i związane  
z tym obowiązki pracodawcy" (10.06.2022 r.) 

• „BHP przy pracach rolniczych, wypadki w rolnictwie. Urlopy wypoczynkowe” (08.07.2022 r.) 

• „Wypadek przy pracy i co dalej?” (23.09.2022 r.) 

• "Prawo pracy, legalność zatrudniania cudzoziemców- aktualne przepisy. Praca  
w okresie zimowym- obowiązki pracodawcy” (07.10.2022 r.) 

Audycje radiowe „Pytać każdy może” na antenie Radia PiK (7) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Praca zdalna” (02.02.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Najważniejsze zmiany w prawie prawie pracy” 
(19.04.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: ”Urlopy wypoczynkowe” (29.06.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Legalne i nielegalne zatrudnianie obcokrajowców ze 
szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy” (13.07.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Mobbing” (24.08.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Wypadki przy pracy” (13.09.2022 r.) 

• Audycja „Pytać każdy może” temat: „Mobbing” (12.10.2022 r.) 
Inne audycje radiowe z udziałem inspektorów pracy (1) 

• Audycja „Regionalny Punkt Widzenia” temat: „Brak rąk do pracy- strategicznym problemem 
naszej gospodarki (17.02.2022 r.) 

Programy telewizyjne (2) 

• „Rozmowa dnia” temat: „Wypadki przy pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Wyniki 
kontroli z zakresu ograniczania handlu w niedzielę. Wsparcie PIP dla obywateli Ukrainy” 
(12.04.2022 r.)  

•  „Mocne wsparcie” temat: „Bezpieczna praca i dobre praktyki na budowie. Zatrudnianie 
cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy w świetle obowiązujących przepisów” (10.05.2022 r.) 

Dyżury prasowe (1) 

• Wspólny dyżur PIP i ZUS dla czytelników „Gazety Pomorskiej” i „Nowości Dziennik Toruński” 
temat: „Legalność zatrudniania cudzoziemców, prawo pracy, wystawienie formularzy A1, 
specustawa ukraińska” (05.04.2022 r.) 
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Pracownicy OIP w Bydgoszczy podczas wydarzeń medialnych 
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Wszystkie wydarzenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zamieszczane były na 
stronie www OIP w Bydgoszczy oraz na portalu społecznościowym Twitter. 

Lokalne media relacjonowały wydarzenia, uczestnicy wydarzeń oraz odbiorcy, urzędy gmin i in. 
lokalne urzędy i instytucje zamieszczały informacje na swoich stronach www oraz portalach 
społecznościowych np. Facebook. 
 
Cykl nagrań „Prawo pracy w pigułce” 

 
W 2022 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy nagrali najczęściej 

występujące problemy z zakresu prawa pracy i bhp, które zostały opublikowane na kanale Youtube. 
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  

I PREWENCYJNA – ZADANIA 
WŁASNE 
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1. Kujawsko-Pomorska Społeczna Akademia Prawa Pracy 

 
Informacje ogólne 

 
Jednym z celów programowych Państwowej Inspekcji Pracy jest poprawa przestrzegania 

prawa oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy. Aby jeszcze skuteczniej 
realizować powyższe założenia i trafić do szerszego grona odbiorców postanowiono Kujawsko-
Pomorską Akademię Społecznego Inspektora Pracy zastąpić Kujawsko-Pomorską Społeczną 
Akademią Prawa Pracy. 

Działania Akademii skierowane są do organizacji związków zawodowych, społecznych 
inspektorów pracy, organizacji zrzeszających pracodawców, przedsiębiorców, pracowników oraz 
innych osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, świadomości i kultury prawnej a także wymianą 
doświadczeń oraz dobrych praktyk. 

W dniu 10 marca w Sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczysta 
Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy założonej przy Okręgowym 
inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związków zawodowych, związków i stowarzyszeń 
pracodawców, pracodawców, służby bhp i inni. W czasie uroczystości Okręgowy Inspektor Pracy 
podpisał akt powołujący Kujawsko - Pomorską Społeczną Akademię Prawa Pracy. Uroczystość była 
też okazją do wręczenia Annie Głowackiej St. Inspektorowi ds. bhp listu gratulacyjnego Katarzyny 
Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, za efektywną pomoc przy realizacji programu 
prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”. 

 

  

  

Uroczysta Inauguracja Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa Pracy założonej przy 
Okręgowym inspektoracie Pracy w Bydgoszczy 

 
 



Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy | 2022 

 

222 | S t r o n a  

 

 
Działalność 
 

W 2022 r. w ramach Akademii przeprowadzono następujące działania: 

• Webinarium z zakresu bhp przy pracach spawalniczych dedykowane pracodawcom branży 
produkcji konstrukcji spawanych. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z firmą HORUS 
INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o. 

• Dwa szkolenia dla 14 pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych 
 

• Konferencja „Zatrudnianie pracowników młodocianych”: 
W dniu 14.09.2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zorganizował wspólnie 

z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorską Izbą 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy konferencję "Zatrudnianie pracowników 
młodocianych". Przedmiotem wydarzenia była problematyka związana z zatrudnianiem, kształceniem 
oraz refundacją zatrudnienia pracowników młodocianych.  

 

 
Uczestnicy Konferencji „Zatrudnianie pracowników młodocianych” 

 

• Konferencja PIP i ZUS „Rodzina i praca- work life balance” 

W dniu 22.09.2022 r. w Sali Sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy odbyła się Konferencja „Rodzina i praca- work life balance”. Organizatorem wydarzenia 
był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy oraz Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Bydgoszczy. Myślą przewodnią wydarzenia było szerzenie wiedzy na temat aktualnie 
obowiązujących przepisów związanych z rodzicielstwem oraz regulacji dotyczących pobierania 
świadczeń podczas okresów przerw w świadczeniu pracy związanych z opieką nad potomstwem. 
Kolejnym szeroko omawianym zagadnieniem było wdrożenie nowej dyrektywy unijnej work life balance 
dotyczącej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. 

Organizatorzy wydarzenia starali się stworzyć przybyłym uczestnikom przestrzeń do wymiany 
doświadczeń i uwag. 

Grupą docelową stanowili pracodawcy oraz pracownicy powracający do pracy po 
urlopach rodzicielskich. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 120 
uczestników. Konferencja była również transmitowana on-line. 
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Konferencja „Rodzina i praca - work life balance” 

 

• Cykl nagrań „Prawo pracy w pigułce” 

• W 2022 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy nagrali najczęściej 
występujące problemy z zakresu prawa pracy i bhp, które zostały opublikowane na kanale 
YouTube. 

 

• W dniu 24.11.2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie dla 43 Społecznych 
Inspektorów Pracy z całego kraju, zrzeszonych w Związku Zawodowym Ciepłowników. 
 

 
Uczestnicy szkolenia. 

 
 

Tematyka szkolenia 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 spotkaniu omówiono także najczęściej popełniane błędy przez zespoły 
powypadkowe na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych. 

 
Podsumowanie 

 
Minęło pierwsze 10 miesięcy działania Kujawsko-Pomorskiej Społecznej Akademii Prawa 

Pracy. Jak widać po przeprowadzonych działaniach zastąpienie Kujawsko-Pomorskiej Akademii 
Społecznego Inspektora Pracy, Kujawsko-Pomorską Społeczną Akademią Prawa Pracy było trafionym 
pomysłem. Bowiem oprócz szkoleń Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadzono wiele innych 
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działań skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a poprzez relacjonowanie niektórych z nich na 
kanale YouTube miały jeszcze większy zasięg. 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, w 2023 r. działaniami Akademii zostaną objęte jeszcze inne 
grupy odbiorców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, świadomości i kultury prawnej a także 
wymianą doświadczeń oraz dobrych praktyk. 

 

2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp  

w warsztatach samochodowych 

 
Informacje ogólne 

 

W ramach realizacji zadań własnych w ramach harmonogramu zadań kontrolnych  
i prewencyjnych w 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono 10 
kontroli dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp w warsztatach 
samochodowych znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Sześć  
z kontrolowanych podmiotów prowadziło działalność w obrębie miasta Bydgoszczy, dwa we 
Włocławku, jeden w Toruniu oraz jeden w gminie Bydgoszcz. 

 

 
 
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 warsztatach samochodowych pracowało łącznie 314 osób z czego tylko  
1 osoba wykonywała pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną oraz 4 osoby pozostawały  
w samozatrudnieniu. Pozostałe 309 osób wykonywało pracę w ramach stosunku pracy, z czego 57 
stanowiły kobiety a 10 to osoby młodociane. Należy zaznaczyć, iż w trzech przypadkach warsztat 
samochodowy stanowił jedynie część zakładu pracy – wśród skontrolowanych podmiotów w ramach 
realizacji tematu znajdowały się dwa salony samochodowe wiodących sieci dilerskich oraz jedno 
przedsiębiorstwo prowadzące kilka hurtowni oraz transport kołowy zespołami pojazdów ciężarowych. 
Podany stan zatrudnienia dotyczył wyłącznie pracowników świadczących pracę w warsztatach oraz 
przy obsłudze ich infrastruktury (mistrzowie warsztatu, magazynierzy itp.) 

 
Skontrolowano: 

• 5 podmiotów o zatrudnieniu do 9 osób,  

• 3 podmioty o zatrudnieniu od 10 do 49 osób,  

• 2 podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. 
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Inspektorzy sprawdzili 16 przypadków dostosowania stanowisk pracy oraz dojść do nich - do 
potrzeb i możliwości pracowników z niepełnosprawnościami.  

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 
W efekcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 138 decyzji 

administracyjnych, z czego aż 60 z nich stanowiły decyzje ustne (43,5 %). Pozostałe 78 decyzji 
(56,5%) zostały wydane w nakazach skierowanych na piśmie. 

Spośród wszystkich wydanych decyzji 130 stanowiło decyzje terminowe, 8 z nich nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności (w pięciu przypadkach były to decyzje w nakazie, pozostałe w formie 
decyzji ustnych wykonanych w trakcie trwania czynności kontrolnych). W trzech przypadkach wydano 
decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn, urządzeń i instalacji. Do czasu sporządzania 
sprawozdania powzięto informację od pracodawców o zrealizowaniu ~90 % z nich.  

Inspektorzy pracy w celu wyeliminowania uchybień z obszaru prawnej ochrony pracy 
skierowali do pracodawców 6 wystąpień zawierających łącznie 42 wnioski. Do czasu sporządzania 
sprawozdania powzięto informację od pracodawców o zrealizowaniu 25 z nich (~60 %). 

W jednym przypadku stwierdzono wykonywanie prac bez orzeczenia o braku przeciwwskazań 
do pracy na zajmowanym stanowisku, wydanego w efekcie przeprowadzenia badań wstępnych.  
W trzech przypadkach stwierdzono wykonywanie prac bez poddania pracowników szkoleniom 
wstępnym – w jednym przypadku był to instruktaż ogólny, w dwóch przypadkach stanowiskowy. 

Nie stwierdzono wykonywania prac wymagających posiadania dodatkowych uprawnień 
kwalifikacyjnych przez osoby nie posiadające takich uprawnień. 

W wyniku kontroli w opisywanym temacie inspektorzy nie skierowali wniosku do sądu, nie 
zawiadomiono również prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W toku jednej kontroli 
skierowano zawiadomienie do Urzędu Dozoru Technicznego w związku z eksploatacją urządzeń 
poddozorowych bez uzyskania wymaganych przepisami decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego 
zezwalających na eksploatację. był to Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny dwukolumnowy. 

W efekcie ujawnionych nieprawidłowości ujętych w obszarze bezpieczeństwa w warsztatach 
samochodowych, w jednej kontroli nałożono jeden mandat karny w wysokości 1000 zł, ponadto raz 
zastosowano postępowanie wykroczeniowe zakończone skierowaniem środka wychowawczego. 

 
Analiza przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli pokazała,  

że najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami, stwierdzonymi w skontrolowanych zakładach, 
były uchybienia związane z: 

• Badaniami lekarskimi (na 121 badanych przypadków stwierdzono 7 nieprawidłowości) – 
odnotowano przypadki dopuszczenia pracowników do pracy przed poddaniem ich badaniom 
wstępnym, brak terminowości przeprowadzania badań okresowych (ta nieprawidłowość 
powstała przed wprowadzeniem stanu epidemii, a co za tym idzie przepisów zawieszających 
obowiązek przeprowadzania tego rodzaju badań) oraz brak przechowywania skierowań na 
badania w aktach osobowych pracowników.  

• Szkoleniami w dziedzinie bhp - (na 75 badanych przypadków stwierdzono 15 
nieprawidłowości) – uchybienia dotyczyły braku udzielenia pracownikom instruktażu ogólnego 
oraz stanowiskowego, w tym na stanowisku zgodnym z faktycznie wykonywaną pracą, jak 
również nieodpowiedniego wymiaru godzinowego przeprowadzonych szkoleń. 

• Zasadami przydziału odzieży roboczej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej. - na 71 
badanych przypadków w badanym obszarze łącznie stwierdzono 13 nieprawidłowości. 
Dotyczyły braku określenia zasad przydziału lub nieewidencjonowania faktu wydawania tych 
elementów. Brak wyposażenia pracowników w ww. zdarzał się incydentalnie podczas 
prowadzonych czynności.  

• Dokumentacją związaną z dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 
występujących w zakładzie (na 32 badane przypadków stwierdzono 17 nieprawidłowości) – 
najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami były braki w treści dokonywanych ocen ryzyka 
zawodowego w obszarze stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, stosowanych środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej czy poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym na 
danym stanowisku. Sporadycznie odnotowywano brak dokonania oceny ryzyka zawodowego 
na określonym stanowisku występującym w zakładzie. 

• Stanowiskami i procesami pracy, procesami technologicznymi - na 59 sprawdzanych 
stanowisk pracy w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Pochodziły one  
z obszaru złej organizacji stanowisk pracy, braku ergonomii oraz zagrażającemu 
bezpieczeństwu pracy nieporządkowi. 

• Użytkowanymi maszynami i urządzeniami technicznymi - na 52 badanych przypadków  
w stwierdzono 4 nieprawidłowości). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie braku 
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opisów elementów sterowniczych maszyn – m.in. wiertarek stołowych oraz maszyn do 
wulkanizacji i wyważania kół pojazdów oraz braku osłon elementów roboczych maszyn. 
 

Decyzje administracyjne wydane w formie pisemnej 
 
Jak wskazano, spośród 138 decyzji wydanych w efekcie przeprowadzonych kontroli, 78 z nich 

skierowano na piśmie w 10 nakazach. Pięć spośród opisywanych decyzji podlegały natychmiastowemu 
wykonaniu z mocy prawa, z czego trzy dotyczyły wstrzymania eksploatacji urządzeń i instalacji, 
pozostałe dwie stosowanych substancji chemicznych oraz sposobu składowania gazów Pozostałe 130 
decyzji miało status środków prawnych o określonym terminie realizacji. Dotyczyły one w głównej 
mierze: 

• Uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o stosowne informacje dotyczące stosowanych 
maszyn, narzędzi i materiałów, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej czy 
poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym na danym stanowisku.  

• 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; 

• Oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc w zakładzie gdzie istnieje ryzyko kolizji  
z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów; 

• Oznakowania dopuszczalnej maksymalnej nośności konstrukcji przeznaczonych do 
składowania materiałów;  

• Zapewnienia potwierdzenia skuteczności zastosowanych ochron przeciwporażeniowych 
instalacji elektrycznych 

• Ustalenia lub uzupełnienia ustaleń 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; 

• Składowania oraz zapoznania lub opracowania instrukcji postępowania ze stosowanymi 
substancjami i preparatami chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz 
procedur ich przechowywania i transportu;  
 

Decyzje ustne 
 
60 decyzji spośród 138 wydanych zostało wykonanych w trakcie trwania czynności 

kontrolnych, w związku z powyższym zostały wydane w formie decyzji ustnych. Trzem z nich nadano 
walor natychmiastowej wykonalności. Decyzje wydane w formie ustnej dotyczyły m.in. usunięcia 
nieprawidłowości z zakresu: 

• Oznakowania barwami bezpieczeństwa miejsc w zakładzie gdzie istnieje ryzyko kolizji  
z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów w tym przejść, progów oraz 
krawędzi kanałów naprawczych oraz stref wokół dźwigników prostoliniowych 
kolumnowych; 

• Skierowania pracownika na badanie lekarskie celem uzyskania orzeczenia o braku 
przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku 

• 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 właściwego oznakowania elementów sterowniczych w maszynach  
i urządzeniach eksploatowanych warsztacie; 

• Zaprowadzenia porządku na stanowiskach pracy i wokół nich oraz dojściach do 
stanowisk; 

• Zapewnienia bezpieczeństwa eksplantacji rozdzielnic energetycznych. 
 

Wnioski w wystąpieniach 
 

W efekcie przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 42 wnioski  
w 6 wystąpieniach. Wśród nieprawidłowości regulowanych wydanymi wystąpieniami inspektorów pracy 
dominowany aspekty dotyczące rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumentowania 
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szkoleń wstępnych w dziedzinę bhp czy przechowywania skierowań na badania lekarskie. Ponadto 
licznie regulowano nieprawidłowości dotyczące zasad ewidencjonowania wydawanej odzieży oraz 
obuwia roboczego, oraz przekazywanie pracownikom informacji dodatkowych o warunkach 
zatrudnienia. Wśród pozostałych powtarzających się nieprawidłowości inspektorzy pracy wnosili m.in. 
o: 

• usunięcie nieprawidłowości z zakresu realizacji zadań należących do obowiązków służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

o przeprowadzanie udokumentowanych kontroli warunków pracy, 
o sporządzanie okresowych analiz stanu bhp, 
o 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; 

• Opracowanie szczegółowych programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy; 

• Uzyskiwanie potwierdzenia zapoznania się pracowników z udokumentowaną oceną ryzyka 
zawodowego oraz instrukcjami i procedurami wewnątrzzakładowymi. 

 

Efekty 
 
Na terenie jednego z kontrolowanych zakładów funkcjonowało pomieszczenie,w którym 

okresowo (raz w roku) wykonuje się prace związane z renowacją elementów metalowych pojazdów 
ciężarowych z floty pracodawcy. Głównie są to mniejsze elementy konstrukcji naczep oraz felgi. 
Pomieszczenie to nie zostało wyposażone w wentylację mechaniczną. Realizując decyzję ustną, 
pracodawca wyposażył pomieszczenie w wentylację mechaniczną z odciągiem wielopunktowym. 

W warsztacie znajdował się 1 kanał naprawczy, którego krawędzie (obrysu) nie zostały 
oznaczone barwami bezpieczeństwa. Podczas kontroli wykonywano prace naprawcze pojazdów. 
W strefach gdzie występuje możliwość upadku z wysokości do kanału naprawczego (np. pomiędzy 
pojazdem z przodu kanału a pojazdem z tyłu) pracodawca stosuje przenośne płyty zakrywające dostęp 
do kanału. 

 Progi w budynku przy wejściu do pomieszczenia wykorzystywanego jako lakiernia oraz do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa. W wyniku 
realizacji decyzji ustnych inspektora pracy wykonano oznakowanie miejsc stwarzających zagrożenie. 

 
W innym z kontrolowanych podmiotów, schody prowadzące na pierwszą kondygnację do 

części biurowo-socjalnej nie zostały oznakowane barwami bezpieczeństwa w całym ciągu – wydano 
decyzję ustną zrealizowaną w toku kontroli. 

 
W warsztacie naprawy pojazdów znajdowały się zróżnicowane stanowiska pracy wyposażone 

w sprzęt warsztatowy – prasę hydrauliczną, wiertarki stołowe, szlifierko-ostrzałkę, żuraw warsztatowy. 
Szlifierka stołowa WS-16 rok prod. 1994, nie posiadała osłony wrzeciona – wydano decyzję ustną 
w przedmiocie zabezpieczenia strefy roboczej przed możliwością odprysku podczas obrabiania 
materiału. W ramach zabezpieczenia przed dostępem do ruchomych elementów przekładni pasowej 
zamontowano wyłącznik krańcowy osłony. 

 
W innym warsztacie naprawy pojazdów znajdowały się zróżnicowane stanowiska pracy 

wyposażone w sprzęt warsztatowy – stacje serwisu klimatyzacji, stanowiska obróbki mechanicznej – 
miejsce wykonywania drobnych prac naprawczych, stanowisko przygotowania środków konserwacji 
podwozia oraz przechowywania narzędzi. Na stanowiskach panował nieporządek. Ponadto szlifierka 
stołowa nie posiadała sprawnych osłon tarczy szlifierskiej oraz tarczy czyszczącej – wydano decyzje 
ustne w przedmiocie usunięcia nieprawidłowości we wskazanym zakresie.  

 

W kolejnym z kontrolowanych warsztatów elementy sterownicze urządzenia do wymiany płynu 
hamulcowego VAS 6860 (dwa urządzenia) nie były oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację (brak opisów w języku polskim) – Wydano decyzję ustną zrealizowaną w trakcie kontroli. 
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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 oraz obsługi serwisowej pojazdów zasilanych częściowo lub 
wyłącznie prądem eklektycznym. 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 zróżnicowany stan przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy w zakładach, jednak na uwagę zasługuje fakt, że blisko 45 % 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 12,5 decyzji na kontrolę), to 
nieprawidłowości te nie powodowały bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób pracujących w 
kontrolowanych zakładach.  

Potwierdzeniem tej tezy jest liczba postępowań wykroczeniowych – tylko w jednym przypadku 
inspektor pracy przeprowadził postepowanie wykroczeniowe zakończone mandatem karnym, w drugim 
przypadku skierowano do pracodawcy środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. 

W znacznej większości przypadków stwierdzone uchybienia, czy to w zakresie prowadzenia 
dokumentacji pracowniczej, innych aspektów prawnej ochrony pracy, jak również technicznego 
bezpieczeństwa pracy pozostawały w obszarze takich, których usunięcie nie wymaga znaczących 
nakładów finansowych czy organizacyjnych, a jedynie podjęcia zdecydowanych, kierowanych, 
świadomych działań pracodawców. 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że branże, które pozostawały w optyce 
zainteresowania organów przeprowadzających kontrole w opisywanym temacie, znajdują się na 
zadowalającym poziomie ochrony praw pracowniczych, jednak występują pewne niedomagania 
wynikające z zaniedbań lub braku wiedzy samych pracowników oraz osób kierujących pracownikami. 

Wiele spośród ujawnionych w toku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości choć 
potencjalnie nie powoduje bezpośrednich zagrożeń zdrowia i życia, posiada znaczny potencjał 
wypadkogenny na stanowiskach pracy. Wśród takich zagrożeń można wskazać brak wiedzy 
dotyczącej obsługi maszyn i urządzeń, w tym elektronarzędzi (brak udostępnienia instrukcji bhp), 
ryzyko potknięcia, poślizgnięcia i upadku na tym samym poziomie (brak oznakowań miejsc 
niebezpiecznych barwami bezpieczeństwa), ryzyko porażenia prądem elektrycznym (nieodpowiedni 
tan instalacji czy brak okresowych kontroli stanu izolacji urządzeń energetycznych), czy inne 
zagorzenia związane z brakiem wiedzy czy nieodpowiednim stanem psychofizycznym osób 
wykonujących pracę.  

W trakcie przeprowadzonych 10 kontroli inspektorzy pracy udzielili łącznie blisko 140 porad 
prawnych (średnio 14 na kontrolę) w tym 76 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy (~8 
porad na kontrolę) i 10 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. 
 

3. Działania edukacyjno- informacyjne „Czas pracy 
kierowców, a wypadki drogowe”. 

 
Informacje ogólne 

 
W ramach programu prewencyjnego „Czas pracy kierowców – normy pracy chronią życie” 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenia dla przewoźników 
drogowych, 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.  

 
Szkolenia 
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W ramach programu prewencyjnego „Czas pracy kierowców – normy ratujące życie”, 

zorganizowano 2 szkolenia dla przewoźników drogowych. Jedno szkolenie odbyło się formie zdalnej, 
drugie w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych: 

• w dniu 21.02.2022r. – szkolenie zorganizowane w formie zdalnej dla 
pracodawców/przewoźników zrzeszonych w Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniu 
Przewoźników Drogowych im. Dionizego Woźnego. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Nadzoru, Główny Specjalista ds. czasu pracy kierowców, Waldemar Adametz oraz 
Inspektor Pracy Marek Koziński zapoznali uczestników z obowiązkami pracodawcy 
związanymi z zatrudnianiem pracowników na stanowisku kierowcy. Ponadto w szkoleniu 
uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. W trakcie szkolenia omówiono 
zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy 
oraz szczegółowe zasady organizacji czasu pracy kierowców. W szkoleniu uczestniczyło 199 
osób.  

• w dniu 10.06.2022r. – szkolenie zorganizowane dla członków Stowarzyszenia Przewoźników 
Drogowych im. Dionizego Woźnego, które jest jednocześnie członkiem Związku 
Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Inspektor Pracy Marek Koziński 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, które weszły w życie  
w lutym 2022r., w tym nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. W szkoleniu uczestniczyło 
99 przewoźników drogowych.  
 

Uwagi i wnioski. 
 
W trakcie prowadzenia programu prewencyjnego przewoźnicy drogowi zgłaszali szereg 

wątpliwości oraz obaw związanych z wprowadzeniem w życie Pakietu Mobilności. Zgłaszane obiekcje 
dotyczyły przede wszystkim prawidłowości naliczania i wypłacania wynagrodzenia sektorowego 
kierowców, wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy. Dostrzeżono również potrzebę 
poszerzenia zakresu szkolenia o zasady kontroli i odpowiedzialności wynikające z rozporządzenia WE 
561/2006.  
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IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI  
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W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zrealizował w całości założony plan 

działania. 
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 107 wypadków, w których śmierć poniosło 
4 poszkodowanych, a 33 doznało ciężkich obrażeń ciała. Pozostałe osoby odniosły lżejsze obrażenia 
Istotnym elementem jest fakt, że w porównaniu do 15 wypadków śmiertelnych w roku 2021 
zanotowaliśmy istotny spadek wypadków śmiertelnych.  

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.  

Równolegle z działalnością kontrolno-nadzorczą podejmowano liczne działania o charakterze 
prewencyjnym. Okres pandemii spowodował szybki rozwój formy zdalnej szkoleń i konferencji. 
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 2022 zrealizowano jubileuszową 
X Konferencję poświęconą osobom z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu. 

Rok 2022 był również rokiem podpisania kolejnych porozumień z partnerami społecznymi. To 
wszystko ma zaowocować w postaci szeroko rozbudowanych działań prewencyjnych zaplanowanych 
na rok 2023. Rok 2022 z punktu oceny realizacji celów, należy ocenić pozytywnie.  
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X. ZAŁĄCZNIKI 
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 Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 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: 3029 9274 203 65 274 156 0 2141 10621 916 

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 48 216 5 4 21 8 0 36 166 11 

2. Górnictwo, wydobywanie 11 65 0 0 6 0 0 7 20 4 

3. Przetwórstwo przemysłowe 590 2608 35 15 76 64 0 462 2065 207 

4. Wytwarzanie energiia) 10 35 0 0 0 0 0 5 14 0 

5. Dostawa wodyb) 46 210 4 1 4 0 0 28 156 5 

6. Budownictwo 501 2326 148 40 132 6 0 312 1520 98 

7. Handel i naprawyc) 845 2246 6 2 19 19 0 531 2620 208 

8. Transport i gospod. magaz. 193 305 1 2 2 25 0 154 1034 102 

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 134 273 0 0 2 2 0 114 609 57 

10. Informacja i komunikacja 16 40 1 0 5 0 0 11 46 5 

11. Finanse i ubezpieczeniae) 8 7 0 0 0 0 0 7 46 1 

12. Obsługa rynku nieruchom. 27 57 1 0 2 0 0 20 103 7 

13. Działalność profesjonalnaf) 100 269 1 0 3 21 0 84 490 35 

14. Usługi administrowaniag) 142 140 1 1 1 6 0 98 440 44 

15. Administracja publicznah) 69 25 0 0 0 0 0 29 72 5 

16. Edukacja 72 102 0 0 0 3 0 61 325 26 

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 95 129 0 0 0 2 0 82 396 33 

18. Kultura, rozrywka i rekr. 42 58 0 0 1 0 0 30 150 14 

19. Pozostała działaln. usług. 79 163 0 0 0 0 0 70 349 54 

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Nieokreślona działalność 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 2022 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: 

3029 9274 203 65 274 156 0 2141 10621 916 

1. 1 - 9  
1726 5158 126 42 145 91 0 1139 5907 487 

2.  10 - 49  
771 2791 51 18 86 42 0 607 3119 256 

3.  50 - 249  
373 978 23 2 31 14 0 284 1198 130 

4 250 i powyżej 
159 347 3 3 12 9 0 111 397 43 

            
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 2022 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: 3029 9274 203 65 274 156 0 2141 10621 916 

1. Sektor publicznya) 228 407 0 1 5 7 0 161 717 35 

  ogółem, w tym własność:           

  1. państwowa 57 72 0 1 0 0 0 26 87 2 

  2. samorządowa 163 315 0 0 3 2 0 129 605 32 

  3. mieszana 8 20 0 0 2 5 0 6 25 1 

2. Sektor prywatnyb) 2756 8753 202 64 266 149 0 1949 9798 878 

  ogółem, w tym własność:           

  1. prywatna krajowa 2489 8038 192 58 242 128 0 1771 9099 812 

  2. prywatna zagraniczna 114 269 3 3 8 0 0 73 279 24 

  3. prywatna mieszana 153 446 7 3 16 21 0 105 420 42 

3. 
Sektor mieszany 
zrównoważonyc) 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Nieokreślona własność 44 114 1 0 3 0 0 31 106 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 2022 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: 2144 1323 106 715 580 42 440 29 

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 46 35 0 11 10 0 11 0 

2. Górnictwo, wydobywanie 7 6 0 1 4 0 1 0 

3. Przetwórstwo przemysłowe 418 258 19 141 108 8 85 0 

4. Wytwarzanie energiia) 2 2 0 0 1 0 0 0 

5. Dostawa wodyb) 22 14 0 8 7 0 5 0 

6. Budownictwo 494 347 10 137 160 3 85 6 

7. Handel i naprawyc) 482 269 23 190 119 14 113 6 

8. Transport i gospod. magaz. 200 156 1 43 65 1 24 6 

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 101 57 14 30 26 5 18 2 

10. Informacja i komunikacja 7 3 0 4 1 0 3 0 

11. Finanse i ubezpieczeniae) 3 1 0 2 1 0 1 0 

12. Obsługa rynku nieruchom. 15 11 0 4 6 0 4 0 

13. Działalność profesjonalnaf) 108 56 17 35 24 4 22 4 

14. Usługi administrowaniag) 87 38 10 39 16 2 21 3 

15. Administracja publicznah) 9 2 2 5 2 1 4 0 

16. Edukacja 46 23 10 13 11 4 10 2 

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 33 14 0 19 7 0 13 0 

18. Kultura, rozrywka i rekr. 17 5 0 12 2 0 8 0 

19. Pozostała działaln. usług. 47 26 0 21 10 0 12 0 

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Nieokreślona działalność 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 2022 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: 

2144 1323 106 715 580 42 440 29 

1. 1 - 9 1280 812 71 397 353 24 247 24 

2. 10 - 49 579 368 18 193 161 10 112 1 

3. 50 - 249 207 106 16 85 50 7 49 4 

4 250 i powyżej 78 37 1 40 16 1 32 0 

          

Źródło: dane PIP 
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 Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 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: 2144 1323 106 715 580 42 440 29 

1. Sektor publicznya) 77 33 5 39 18 2 28 2 

  ogółem, w tym własność:         

  1. państwowa 8 2 2 4 2 1 3 0 

  2. samorządowa 59 21 3 35 13 1 25 2 

  3. mieszana 10 10 0 0 3 0 0 0 

2. Sektor prywatnyb) 2051 1280 101 670 556 40 410 27 

  ogółem, w tym własność:         

  1. prywatna krajowa 1867 1194 82 591 514 28 358 24 

  2. prywatna zagraniczna 72 22 2 48 10 2 36 3 

  3. prywatna mieszana 112 64 17 31 32 10 16 0 

3. 
Sektor mieszany 
zrównoważonyc) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Nieokreślona własność 16 10 0 6 6 0 2 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 


