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Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!    

Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy w 2013 roku, zawierające ocenę stanu przestrzegania prawa pracy, w szczególności stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w województwie 

kujawsko-pomorskim.  

Podstawę dla dokonania oceny oraz sformułowania wniosków dotyczących wyżej wskazanych obszarów 

stanowiła analiza blisko 5 tys. kontroli przeprowadzonych przez 81 inspektorów pracy u ponad 3,5 tys. 

pracodawców i innych podmiotów na rzecz których pracowało prawie 270 tys. osób .  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zrealizował wszystkie zaplanowane na rok sprawozdawczy 

zadania kontrolne i prewencyjne wynikające z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy, a w swojej 

bieżącej działalności, uwzględniał szerokie spektrum zagadnień w zakresie ochrony pracy, wynikających 

z potrzeb rynku lokalnego.  

Przedstawione w sprawozdaniu wymierne efekty kontroli, które znacząco przyczyniły się do polepszenia 

warunków zatrudnienia oraz wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników wspierane były 

działaniami prewencyjnymi kierowanymi zarówno do pracodawców, jak i samych pracowników.  

Popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w pracy oraz o przepisach w zakresie 

prawnej ochrony pracy służyły organizowane w 2013 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

kampanie prewencyjne, konferencje, szkolenia, konkursy, a także realizowane projekty, których adresatami byli 

pracodawcy, przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy indywidualni, uczniowie i studenci, a nawet dzieci.  

Duże zainteresowanie działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

rozwiązania wprowadzane przez pracodawców w celu eliminowania stwierdzanych w wyniku kontroli 

nieprawidłowości świadczą o coraz większej świadomości prawnej i odpowiedzialności w miejscu pracy, a także 

przyczyniają się do wzrostu roli pracownika w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, w tym 

eliminowania brawury i rutyny w procesie pracy.  

Składam szczególne podziękowania naszym partnerom instytucjonalnym za wsparcie w realizacji zadań 

i wspólne przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony pracy, a także pracodawcom stosującym 

ponadstandardowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, którzy w ramach prowadzonych w 2013 roku 

działań prewencyjnych dzielili się dobrymi praktykami w miejscu pracy oraz czynnie uczestniczyli 

w konferencjach poświęconych wymianie doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa pracy danej branży. 

Rok 2013 był okresem wytężonej pracy oraz zmian organizacyjnych w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Bydgoszczy przeprowadzanych w celu usprawnienia realizacji zadań i osiągania wyznaczonych celów poprzez 

działania efektywne, oszczędne i terminowe. Dlatego też, dziękuję wszystkim pracownikom, a przede wszystkim 

inspektorom pracy za ich wysiłek, determinację i zaangażowanie w poprawę warunków pracy na terenie naszego 

województwa, a także za wkład pracy wniesiony w przygotowanie prezentowanego sprawozdania.  
 

Małgorzata PorażyńskaMałgorzata PorażyńskaMałgorzata PorażyńskaMałgorzata Porażyńska    

Okręgowy Inspektor PracyOkręgowy Inspektor PracyOkręgowy Inspektor PracyOkręgowy Inspektor Pracy    
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1. Wprowadzenie 
 
Państwowa Inspekcja Pracy od 1919 roku stoi na straży przestrzegania prawa pracy, w tym 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz działań kontrolno - nadzorczych nasz urząd podejmuje 
również działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczanie zagrożeń wypadkowych oraz 
wskazywanie właściwych wzorców postępowania.  

Wielość zadań zaplanowanych na miniony rok oraz działań podejmowanych w trybie interwencyjnym 
nie przeszkodziła w realizacji założeń, zarówno tych kontrolno-nadzorczych jak i prewencyjno-promocyjnych.  

W roku 2013 rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu długofalowych - lata 2013-2015 - działań 
kontrolno-prewencyjnych obejmujących zagadnienia przestrzegania przepisów prawa pracy przy 
zatrudnieniu, a zwłaszcza kwestie zawierania przez pracodawców umów cywilnoprawnych i terminowych. 
Intensywne kontrole w zakresie przestrzegania prawa pracy przy zatrudnieniu wsparte zostały szeroką 
kampanią informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. W 2013 roku w ramach tej kampanii 
zorganizowano po raz pierwszy ogólnopolską konferencję "Mama wraca do pracy", która dotyczyła sytuacji 
kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 

W wyniku realizacji zadań długofalowych prowadzony jest wzmożony nadzór w grupie zakładów 
o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, a także ocena skuteczności podejmowanych środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły 
wypadki przy pracy . 

Równolegle do zadań długofalowych realizowano zadania roczne i stałe zawarte w programie 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013. Poza kontrolami podmiotów leczniczych, zakładów nowo 
powstałych oraz zakładów branży naftowej prowadzono kontrole w ramach tematów własnych Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Sprawdzano przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, oceniano przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w zakładach gastronomicznych organizujących imprezy oraz kontrolowano czas pracy i wynagrodzenia 
w zakładach i jednostkach budżetowych urzędów miejskich i powiatowych. 

Realizowane przez PIP programy prewencyjne, mające na celu poprawę świadomości w zakresie 
prawa pracy oraz przepisów bhp w zakładach pracy, adresowane są do przedsiębiorców chcących stosować 
dobre praktyki i dbać o jak najwyższe standardy pracy.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy szczególną rolę odgrywają programy i szkolenia 
kierowane do młodzieży prowadzone w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. 
Uczniowie wybranych szkół mieli okazję zwiedzić zakład bydgoskiej PESY, fabrykę Unilever Polska oraz 
Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego. Ponadto inspektorzy OIP w Bydgoszczy promują wśród młodych 
ludzi zasady bezpiecznej pracy poprzez organizację konkursów oraz obecność na Targach Pracy oraz 
Dniach Nauki.  

Dużą część województwa kujawsko-pomorskiego zajmują tereny rolnicze, dlatego też Inspekcja 
Pracy prowadzi szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracy rolników 
w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej „Szanuj życie –bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 
W 2013 roku w okresie żniw przeprowadzono wizytacje gospodarstw rolnych podczas których inspektorzy 
zwracali rolnikom uwagę na ryzyko i zagrożenia związane z ich  pracą.  

Wykonując ustawowe zadania dużą wagę przywiązuje się do współdziałania na rzecz ochrony 
zatrudnionych w ramach zawartych porozumień m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwowa Strażą 
Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Transportu 
Kolejowego, a także z partnerami społecznymi.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy obejmuje swoim działaniem obszar województwa 
kujawsko-pomorskiego, podlegają mu dwa oddziały terenowe zlokalizowane w Toruniu i we Włocławku, 
którymi kierują kierownicy-nadinspektorzy pracy. Okręgowym Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy 
inspektor pracy przy pomocy zastępcy ds. prawno-organizacyjnych i ds. nadzoru.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy, wg stanu na 31 grudnia 2013 r., zatrudnionych 
było 126 pracowników tj. 124,25 etatów, w tym: 

• 81  pracowników z uprawnieniami kontrolno - nadzorczymi 
•   2  pracowników - kandydatów na podinspektora pracy  
• 16  pracowników merytorycznych 
•   6  pracowników ds. ewidencjonowania i analizowania działalności inspektorów pracy 
• 18  pracowników księgowości, administracji i obsługi 

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

do podziału wynikającego z Regulaminu Organizacyjnego OIP w Bydgoszczy. 
W 2013 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy uczestniczyli w licznych szkoleniach 

organizowanych przez Ośrodek PIP we Wrocławiu, a także w szkoleniach, konferencjach i seminariach 
organizowanych we współpracy z innymi instytucjami . 
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Podstawowe dane dotycz ące Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

Opis 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba inspektorów 77 79 80 78 78 

Liczba przeprowadzonych kontroli 4 398 5 254 4 844 4 854 4 890 

Liczba skontrolowanych pracodawców 3 421 3 776 3 683 3 680 3 596 

Liczba pracowników w kontrolowanych 
podmiotach 

212 610 199 104 184 447 193 755 242 311 

   - kobiet  94 397 79 811 73 188 83 587 120 070 

   - młodocianych   1 583 1 621 1 557 1 616 1 760 

Liczba wydanych decyzji ogółem 18 598 18 970 15 358 18 551 18 040 

Liczba decyzji na piśmie  11 226 11 645 9 199 10 951 13 766 

Liczba decyzji wstrzymania prac  590 646 433 439 481 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn 

648 648 480 524 609 

Liczba decyzji skierowania do innych prac  168 251 211 214 184 

L. prac. skierowanych do innych prac  387 444 486 445 366 

Liczba decyzji nakazujących wypłaty 
należnych świadczeń 

 301 282 368 308 418 

Kwota należnych świadczeń (w mln zł.)  6,296 7,523 5,190 5,582 7,150 

Liczba poleceń ( od 08/08.2011 )   175 648 773 

Liczba wystąpień 2 954 3 208 3 040 3 182 3 220 

Liczba wniosków 15 883 17 278 15 257 16 147 15 022 

 dotyczących stosunku pracy  4 935 4 859 4 415 4 642 4 832 

 dotyczących czasu pracy  2 273 2 265 2 023 2 286 2 164 

 dotyczących świadczeń i wynagrodzeń   1 563 1 661 1 522 1 812 1 666 

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

 dotyczących innych zagadnień bhp 2 726 3 451 3 039 2 815 3 016 

 dotyczących urlopów 573 512 479 289 376 

Liczba mandatów karnych 979 1 007 841 888 887 

Liczba wykroczeń  3 384 3 227 2 540 2 660 2 732 

Kwota nałożonych grzywien w mandatach ( 
w mln zł. ) 

1, 225  1,204 1,030  1,053 1,065 

Liczba wniosków do sądu 283 235 171 196 201 

Liczba wykroczeń we wnioskach do sądu 762 854 560 638 572 
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2. Kontrole 
 
W 2013 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 4 890 

kontroli w 3 596 podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 269 811 pracujących. Ponad 
77% kontroli prowadzono w podmiotach zatrudniających do 50 pracowników, 16% o zatrudnieniu do 249 
pracowników, a niewiele ponad 5% w zakładach dużych o zatrudnieniu powyżej 250 pracujących. Z uwagi 
na strukturę branżową co czwartą kontrolę przeprowadzono w zakładach przetwórstwa przemysłowego oraz 
handlu i naprawach. Szczegółowo strukturę kontroli pod względem wielkości zatrudnienia i branż w jakich 
były prowadzone obrazują wykresy. 
 

 

 ) 

 
 

 
 

g bran ż) 

 przeprowadzonych kontroli (wg bran ż)  

43,8%

33,9%

16,7%

5,6%

250 pracowników i powyżej

50-249 pracowników

10-49 pacowników

1-9 pracowników

7,0%

1,7% 2,4%

2,4%
2,6%

3,2%

4,0%

4,4%

4,4%

18,4%
24,1%

25,5%

pozostałe 7%

rolnictwo, leśnictwo

pozostała działalność usługowa

opieka zdrowotna i pomoc społ.

działalność profesjonalna

edukacja

zakwaterowanie i usługi gastronom.

usługi administrowania

transport i gospodarka magazynowa

budownictwo 18,4%

handel i naprawy 24,1%

przetwórstwo przemysłowe 25,5%

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg bran ż) 

Struktura przeprowadzonych kontroli (wg wielko ści zatrudnienia) 
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3. Decyzje dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy 
 
W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy inspektorzy wydali 17 622 decyzje, w tym 7464 decyzji ustnych i 79 wpisanych do książki budowy. 
w ramach sprawowanego nadzoru w 480 przypadkach wydano decyzje o wstrzymaniu prac, a w 184 
przypadkach 366 pracowników skierowano do innych prac. Wstrzymano eksploatację 609 maszyn 
i zakazano wykonywania prac w 2 przypadkach. Rodzaje decyzji oraz ich zakres przedmiotowy 
przedstawiają poniższe wykresy. 

 

 
 
 

 

 
 

  

13766

2315

609

481

220

184

45

2

nakazania usunięcia uchybień w ustalonym terminie

(art. 11 pkt 1 ust. o PIP)

nakazania usunięcia uchybień z rygorem

natychmiastowej wykonalności nadanym na podstawie

art. 108 Kpa

wstrzymania ekslpolatacji maszyn i urządazeń  (art. 11

pkt 3 ust. o PIP)

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

nakazania wykonania badań i pomiarów czynników

szkodliwych i uciążliwych (art. 11 pkt 6a ust. o PIP)

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

nakazania ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków

(art. 11 pkt 6 ust. o PIP)

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

inne zagadanienia bhp

przygotowanie do pracy

stanowiska i procesy pracy

maszyny i urządzenia techniczne

obiekty i pomieszczenia pracy

urzadzenia i instalacje energetyczne

czynniki szkodliwe i uciążliwe

magazynowanie i składowanie

pomieszczenia i urzadzenia sanitarne

transport

wentylacja, ogrzewanie, oswietlenie

3170

3014

2052

2013

1628

1519

1019

1000

911

617

583

Zakres przedmiotowy najcz ęściej wydawanych decyzji 

Rodzaje decyzji dotycz ących bhp  
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4. Decyzje dotycz ące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia 
 
W wyniku działalności kontrolnej w 2013 r. inspektorzy pracy wydali 418 decyzji nakazujących 

wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły należności 4609 
pracowników, na łączną kwotę ponad 7 mln zł. 

Decyzje wydane  

Liczba decyzji wydanych 418 

Liczba pracowników, których te decyzje dotyczyły 4609 

Kwota należności do wypłacenia pracownikom wskazana w decyzji inspektora pracy 7 149 977 

Decyzje zrealizowane (do 31.12.2013r)  

Liczba decyzji zrealizowanych 254 

Liczba pracowników, których dotyczyły decyzje zrealizowane 1837 

Kwota należności wypłaconych 2 074 328 

Pełna informacja dotycząca wyegzekwowanych w roku sprawozdawczym należności pracowniczych 
(zarówno w wyniku realizacji decyzji, jak i wystąpień inspektorów pracy) została zawarta w pkt V.2.B) 

 

 

5. Odwołania od decyzji organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 
 

W 2013 r. wniesiono 38 odwołań od decyzji organów PIP  Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy.  

Zaskarżono 37 decyzji inspektorów pracy i jedną decyzję Okręgowego Inspektora Pracy. W 29 
przypadkach przedmiotem odwołania były decyzje płacowe, w sześciu – rozstrzygnięcia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, zaskarżono także jedną decyzję o nałożeniu kary grzywny w transporcie 
drogowym i jedną decyzję dotyczącą umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących 
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jedno odwołanie dotyczyło aktu 
niebędącego decyzją. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych Okręgowy Inspektor Pracy utrzymał 
w mocy 20 decyzji płacowych, trzy decyzje z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy i jedną decyzję 
o nałożeniu grzywny w transporcie drogowym.  

W sześciu przypadkach rozstrzygnięcia I instancji zostały uchylone w całości lub w części: dwie 
decyzje o charakterze płacowym organ odwoławczy uchylił w części i w tym zakresie umorzył postępowanie 
I instancji, w pozostałym zakresie utrzymał je w mocy. Dwie decyzje z dziedziny bezpieczeństwa i higieny 
pracy zostały uchylone w całości i nadano im nową treść. Organ II instancji uchylił i przekazał do ponownego 
rozpatrzenia dwie decyzje, z których jedna dotyczyła wypłaty świadczeń, druga – materii bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W jednym przypadku organ odwoławczy wydał postanowienie o niedopuszczalności odwołania, 
ponieważ nie dotyczyło ono decyzji. Sześć odwołań wniesiono po upływie wymaganego terminu. 

Okręgowy Inspektor Pracy prowadził w 2013 r. trzy postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji. W jednym przypadku wydał decyzję odmawiającą stwierdzenia nieważności, w dwóch 
zaś stwierdził nieważność decyzji. Jedno rozstrzygnięcie zostało następnie zaskarżone do Głównego 
Inspektora Pracy – pracownik odwołał się od decyzji stwierdzającej nieważność nakazu umieszczenia go 
w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 
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6. Skargi na decyzje organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 
 

W 2013 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wniesiono skargi na 17 

rozstrzygnięć Okręgowego Inspektora Pracy.  

 
Pracodawcy zaskarżyli: 

• 12 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń,  
• 3 postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia,  
• 1 postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania,  
• 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.  

 
Sąd do końca roku rozpatrzył 4 skargi.  
 
Sąd oddalił 1 skargę, uznając zaskarżone postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

za prawidłowe. W 2 sprawach postępowanie zostało umorzone w związku z uchyleniem zaskarżonego 
środka prawnego w trybie autokontroli i następującym po nim cofnięciem skargi. Jedną skargę sąd odrzucił 
z powodu uchybienia terminowi.  

WSA rozpatrzył także 11 skarg na decyzje o charakterze płacowym, wniesionych w 2012 r. przez 
pracodawcę z Torunia. Wszystkie skargi zostały oddalone. Wobec 8 wyroków pracodawca wniósł skargi 
kasacyjne, które do końca 2013 r. nie zostały rozpatrzone. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzył skargę kasacyjną, którą wniósł w 2012 roku 
Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy od wyroku WSA uchylającego decyzje I i II instancji, 
zobowiązujące pracodawcę Y do zapewnienia równej wysokości i szerokości stopni w ciągu 
komunikacyjnym schodów. NSA uwzględnił skargę kasacyjną uchylając zaskarżony wyrok I instancji 
i oddalając skargę pracodawcy. 

 
Podobnie jak w roku 2012, liczba skarg na decyzje i postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy 

utrzymuje się na niskim poziomie. W 2013 roku WSA i NSA nie uchyliły ani jednego rozstrzygnięcia organów 

PIP, co świadczy o wysokiej jakości środków prawnych przez nie wydawanych. Wynika to także z szerszego 

niż w latach ubiegłych stosowania instytucji autokontroli.  

 

Wojewódzki  Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  
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Naczelny S ąd Administracyjny – skargi wniesione przez pracodaw ców 
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7. Egzekucja Administracyjna 
 
W 2013 roku skierowano 100 upomnień do 80 pracodawców, którzy nie realizowali obowiązków 

wynikających z wydanych przez inspektorów pracy decyzji. Upomnienia dotyczyły następujących decyzji: 
• 143 decyzje objęte upomnieniami dotyczyły obowiązków z zakresu bhp, 
• 90 decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków płacowych.  

 

 
Po wydaniu upomnień część pracodawców wykonała decyzje; zrealizowano: 

• 55 upomnień dotyczących decyzji bhp, 
• 12 upomnień dotyczących decyzji płacowych. 

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

• liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji bhp - 107 
• liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji płacowych – 36 

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

tytuły wykonawcze: 
• 4 dotyczące decyzji bhp, 
• 13 dotyczące decyzji płacowych. 

Na tytuły wykonawcze nie wniesiono zarzutów.  
W dalszym toku postępowania nakładano grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązków 

określonych decyzjami inspektorów pracy, to jest: 
- nałożono 17 grzywien w celu przymuszenia, na łączną kwotę 76.500,00 zł wobec 12 pracodawców, 

z powodu niewykonania: 
• 13 decyzji z zakresu bhp,  
• 41 decyzji dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.  

 
Efekty: 

Efekty post ępowania egzekucyjnego (z wyj ątkiem egzekucji kar pieni ężnych, 

o których mowa w ustawie o transporcie drogowym) 

 

 

Liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje organów PIP  

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

- liczba pracodawców, którzy wykonali decyzje płacowe organów PIP 

 
1 
1 

Liczba pracodawców, którzy zapłacili grzywnę w celu przymuszenia i w jakiej kwocie, 0 
Kwota grzywien w celu przymuszenia zapłacona przez pracodawców 0,00 
Liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

- liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

 
 

1 

143

90

Wydane upomnienia 

Decyzje objęte upomnieniami dotyczyły obowiązków z zakresu bhp,

Decyzji objętych upomnieniami dotyczyło obowiązków płacowych.
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z zakresu bhp  

 

- liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu płacowego  

 
 

8 

Kwoty wynikające z tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

- kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku 

z zakresu bhp 

- kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania nakazu 

płacowego  

 
 

10.000,00 
 

39.000,00 
Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę za wydanie 

postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

 
9 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę 

za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

 
612,00 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty upomnienia 16 
Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 

koszty upomnienia 

 
140,80 

Kwoty uzyskane przez Urzędy Skarbowe  

- kwoty ściągnięte z tyt. grzywien w celu przymuszenia 

- kwoty ściągnięte z tyt. opłat i upomnień  

 
8,36 

107,26 
Efekty post ępowania egzekucyjnego kar pieni ężnych, o których mowa w ustawie 

o transporcie drogowym. 

 

 

Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną. 19 
Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych. 80.200,00 
Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 2 
Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 2.817,60 
Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych do US 0 
Kwota wynikająca z tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych 

do US 

 
0,00 

Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez US 14.250,00 
 

Zażalenia 
Zażalenie na nałożenie grzywny w celu przymuszenia wniosło dwóch pracodawców.  
Pracodawca X wnosił o umorzenie grzywny ewentualnie o zmianę zaskarżonego postanowienia lub 

uchylenie zaskarżonego postanowienia, a ponadto o wstrzymanie wykonania zaskarżanego orzeczenia. 
W uzasadnieniu strona podnosiła, że zaległość w wypłacie nagród jubileuszowych została spowodowana złą 
sytuacją finansową oraz zadłużeniem wobec kontrahentów i urzędów. Okręgowy Inspektor pracy utrzymał 
w mocy zaskarżone postanowienie uzasadniając m.in., że wysokość grzywny została zastosowana 
w granicach prawa oraz, że jest to środek przymusu najmniej dotkliwy do zastosowania. Strona została 
ponownie poinformowana o możliwości uchylenia się od zapłaty grzywny pod warunkiem wykonania decyzji. 
Firma wykonała decyzje i wystąpiła z wnioskiem o umorzenie grzywny. Wniosek rozpatrzono pozytywnie.  

Pracodawca Y wniósł jednocześnie zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia, zarzuty do prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz wniosek o zawieszenie 
postępowania egzekucyjnego; wniosek został rozpatrzony jako zażalenie na postanowienie o nałożeniu 
grzywny. w uzasadnieniu strona podnosiła, że zaległość w wypłacie wynagrodzeń została spowodowana 
niegospodarnością poprzednich władz, co doprowadziło do zapaści finansowej. Rozpatrując zażalenie 
Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził, że nie zasługuje ono na uwzględnienie albowiem pracodawca nie 
wykonał 11 decyzji płacowych i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Strona wniosła skargę na 
postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy i sprawa nie została rozpoznana 
do końca 2013 roku. 

 
Zarzuty 

W jednym przypadku pracodawca wystąpił z wnioskiem o zawieszenie postępowania 
egzekucyjnego. W uzasadnieniu zarzutów strona wniosła o wstrzymanie prowadzonej egzekucji 
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administracyjnej, ze względu na spór pomiędzy stronami oraz toczące się postępowanie przed Sądem 
Pracy. Wniosek strony został rozpatrzony pozytywnie. 

 
Przyczyny umorzenia post ępowań egzekucyjnych. 

W 2013r. umorzono pięć postępowań egzekucyjnych. Umorzenia dotyczyły w trzech przypadkach 
postępowania wszczętego w 2013r. a w pozostałych dwóch przypadkach postępowań rozpoczętych w 2012r  

Dwa postępowania egzekucyjne zostały umorzone w związku z wykonaniem obowiązków. 
W pozostałych trzech przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z urzędu w związku 
z utratą przez stronę statusu pracodawcy.  

Ponadto w jednym przypadku dokonano umorzenia grzywny w celu przymuszenia na wniosek strony 
w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z niepieniężnego tytułu wykonawczego. 

 
Egzekucja prowadzona przez Urz ędy Skarbowe  

W 2013r. skierowano 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 49.752,80zł dotyczących grzywien 
w celu przymuszenia, kosztów wystawienia postanowienia oraz upomnień. Urzędy skarbowe 
wyegzekwowały należności z tytułu kary transportowej skierowanej w 2012r. w kwocie 15.008,80zł od 
jednego pracodawcy oraz kwotę 61,60zł tytułem 7 kosztów upomnień oraz od jednego pracodawcy 
ściągnięto kwotę 68,00zł tytułem wystawionego postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 
i kwotę 8,80zł tytułem grzywny (kwota grzywny w celu przymuszenia wynosi 5.000,00zł) co daje łączną 
kwotę 15.138,40zł. W ramach wyegzekwowanej kwoty poniesiono koszty egzekucyjne w łącznej kwocie 
772,78zł.  

Kwota wyegzekwowanych należności przekazanych do egzekucji skarbowej za 2013r. wynosi 
76,80zł. Należy przy tej okoliczności zauważyć, że w 2013r. skierowano 34 tytuły wykonawcze na łączną 
kwotę 49.752,80zł. Należność wyegzekwowana za 2013r. stanowi tylko 0,15% wszystkich przekazanych do 
egzekucji skarbowej w 2013r. należności. Jednocześnie istotnym faktem jest, że Urzędy Skarbowe dokonały 
wpłat tytułem należności za 2012r. w łącznej kwocie 15.061,60zł. 

W 2013r. dwukrotnie kierowano pisma do urzędów skarbowych z prośbą o zintensyfikowanie działań 
w celu wyegzekwowania naszych należności. Jak wynika z korespondencji z urzędami skarbowymi, 
najczęstszą przyczyną tego stanu rzeczy jest trudność z ustaleniem majątku dłużników. Nierzadko 
zobowiązane podmioty ulegają likwidacji lub mimo pozostawania w rejestrze spółek, faktycznie zaprzestają 
działalności, co czyni egzekucję bezskuteczną.  

 
Egzekucja kar pieni ężnych z ustawy o transporcie drogowym 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o transporcie drogowym w 2013r. skierowano 18 
decyzji o nałożeniu kar w łącznej kwocie 78.450,00zł, przy czym jedno postępowanie zostało wszczęte 
w 2012r. kiedy to zastosowano karę transportową w wysokości 3.450,00zł. Decyzja ta została uchylona 
i wydano nową decyzję, którą wymierzono karę w kwocie 1.600,00zł.  

W wyniku nałożonych kar pieniężnych w 2013r. wpłynęła należność za 15 kar transportowych 
w kwocie 69.300,00zł. Ponadto 3 pracodawców dokonało wpłat tytułem kar za 2012r. oraz jeden 
pracodawca zakończył wpłacanie układu ratalnego z 2011r.  

W 2013r. zobowiązani dokonali wpłat z tytułu kar transportowych na łączną kwotę 94.458,80zł wraz 
z kosztami egzekucyjnymi.  

W związku z nieuiszczeniem kary pieniężnej przewidzianej w ustawie o transporcie drogowym 
wystawiono dwa upomnienia. Jeden pracodawca dokonał wpłaty należności, a drugiemu pracodawcy nie 
upłynął termin zapłaty do końca 2013r. 

 
Podsumowanie 

Egzekucja administracyjna prowadzona jest od 2001r. Wskazać należy, że od kilku lat liczba 
upomnień i wszczętych postępowań egzekucyjnych utrzymuje się na podobnym, niezbyt wysokim poziomie. 

 
W tabeli poniżej zawarto analizę skierowanych upomnień. 

lp  
Upomnienia 

2013r. 

liczba 

upomnie ń 

Liczba 

decyzji 

Decyzje 

zrealizowane  

% 

wykonania  

Decyzje 

wygaszone  

Wszczęte 

post ępowania 

egzekucyjne  

Ilość 

postępowań 

Ilość 

decyzji 

1 BHP 66 143 98 68,53 17 4 13 

2 Płatnicze 34 90 15 16,67 13 13 41 

  razem 100 233 113 48,50 30 17 54 
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W 2013r. skierowano 100 upomnień. W ramach 79 rekontroli wydanych upomnień stwierdzono 
realizację 113 decyzji objętych 67 upomnieniami tj. 48,50%, wygaszono 30 decyzji objętych 13 
upomnieniami tj. 12,88%, zmieniono termin realizacji 1 decyzji objętej jednym upomnieniem. w stosunku do 
niewykonanych 41 decyzji płatniczych objętych 13 upomnieniami i 13 decyzji bhp objętych 4 upomnieniami 
wszczęto egzekucję administracyjną.  

Stwierdzić można, że mamy do czynienia ze stabilizacją zdyscyplinowania pracodawców w zakresie 
realizacji obowiązków wynikających z decyzji. Świadomość konsekwencji niewykonania upomnień daje 
wyraz w realizacji decyzji. Jest to niewątpliwie m.in. wynik kilkuletniego funkcjonowania procedury 
egzekucyjnej. 

 
 

8. Wyst ąpienia inspektorów pracy 
 
Do kontrolowanych pracodawców inspektorzy skierowali w 2013 roku 3 220 wystąpień 

zawierających łącznie 15 022 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W roku 2012 
w przeliczeniu na jedną kontrole wydano  analogiczną liczbę wystąpień w przeliczeniu na jedną kontrolę . 

Najwięcej wniosków dotyczyło nieprawidłowości w prowadzeniu akt osobowych tj. 21% ogółu 
wszystkich wniosków w grupie nieprawidłowości dotyczących stosunku pracy, a także braku lub niepełnej 
informacji o warunkach zatrudnienia - 21% wszystkich wniosków w tej grupie. Błędy w wystawianych 
świadectwach pracy oraz w treści zawieranych umów o pracę stanowiły 20% nieprawidłowości 
w omawianym obszarze. Wnioski regulujące zagadnienia czasu pracy stanowią 14% wszystkich wydanych 
wniosków, a wśród nich najczęściej wskazywano błędy w zakresie ewidencji czasu pracy. W toku kontroli 
wypłacania świadczeń związanych z wykonywana pracą terminowość ich wypłaty stanowiła największy 
odsetek stwierdzonych nieprawidłowości- wydano 240 wniosków na 1490, w których regulowano kwestie 
wynagrodzeniowe. 
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9. Polecenia 
 
W 2013 roku inspektorzy pracy korzystali z uprawnienia do wydawania kontrolowanym 

pracodawcom ustnych poleceń dotyczących nieprawidłowości, które mogły zostać usunięte w czasie trwania 
kontroli lub niezwłocznie po ich zakończeniu. W całym roku 2013 inspektorzy pracy wydali 773 polecenia 
głównie w sprawach z zakresu stosunku pracy i wynagrodzeń . W wyniku wykonania poleceń wypłacono 
w toku kontroli 1156 pracownikom łącznie 2 167 961 zł. 

 

 

 
 

 

10. Kontrole zako ńczone odebraniem o świadczenia od podmiotu 
kontrolowanego 

 
W 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono łącznie 4890 kontroli, 

w tym w 11 kontrolach skorzystano z możliwości ustawowej odstąpienia od stosowania środków prawnych 
(art. 37a ustawy o PIP) poprzestając na ustnym pouczeniu kontrolowanego podmiotu oraz odebraniu 
oświadczenia o niezwłocznym usunięciu stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień.  

Natomiast kontrole przeprowadzone u 13 podmiotów miały na celu sprawdzenie usunięcia uchybień 
wymienionych w oświadczeniu odebranym w roku 2013r w 5 zakładach oraz w 8 zakładach od których 
odebrano oświadczenia w 2012 roku. W wyniku kontroli sprawdzających w stosunku do 9 podmiotów 
skierowano środki prawne w postaci decyzji i wystąpień. 

Wśród kontrolowanych podmiotów od których odebrano oświadczenie 36% (4 firmy) stanowiły 
zakłady zajmujące się handlem i naprawami, 18% (2 firmy) to zakłady produkcyjne wyrobów z metalu. 
Pozostałe podmioty prowadziły działalność budowlaną (2 zakłady), transportową (1 zakład) i usługową 
(2 zakłady). Pod względem ilości zatrudnionych 82% (9 podmiotów) ogółu kontrolowanych zakładów 
stanowiły małe firmy, zatrudniające do 9 pracowników, a pozostali dwaj pracodawcy zatrudniali od 50 do 249 
pracowników- jeden podmiot i od 10 do 49 pracowników – 1 podmiot. 

W kontrolowanych zakładach, od których odebrano oświadczenie w 2013 r. łącznie pracę 
wykonywało 167 zatrudnionych, z czego 155 w ramach stosunku pracy, w tym 25 kobiet 
i 3 niepełnosprawnych.  

W omawianej grupie podmiotów znalazły się zakłady, które we wcześniejszym okresie były już 
poddawane kontroli inspekcji pracy (dwa zakłady) oraz takie, które prowadzą działalność dłużej niż jeden rok 
- dotyczy to 6 podmiotów tj. ponad 50% wszystkich skontrolowanych podmiotów- z zastrzeżeniem, że 
w 4 przypadkach rok działania minął dwa lub trzy miesiące przed kontrolą.  

Dokonano szczegółowej analizy dokumentacji kontroli zakładów, w których wręczono oświadczenie 
pomimo prowadzenia działalności dłużej niż jeden rok, pod kątem zasadności zastosowania wskazanego 
środka prawnego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia akt osobowych w sposób 
przewidziany w przepisach, braku badań profilaktycznych, ewidencji czasu pracy, pomiarów elektrycznych, 
instrukcji bhp, oceny ryzyka zawodowego, zasad przydziału odzieży roboczej. Skala i przedmiot 
stwierdzonych naruszeń uzasadniała zastosowanie środka w postaci odebrania od pracodawcy 
oświadczenia. 

Odebranie oświadczenia od pracodawców funkcjonujących dłużej niż rok wynikało w dwóch 
przypadkach z udziału tych pracodawców w programach prewencyjnych i kontrola była w praktyce audytem 
sprawdzającym stopień dostosowania warunków pracy do wymagań określonych w przepisach. W tej 
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sytuacji stosowanie art. 37a ustawy było próbą odformalizowania procedur kontrolnych wynikających 
z założeń uczestnictwa w programie „Zdobądź Dyplom PIP” i „Zarządzanie bezpieczeństwem-prewencja 
wypadkowa”. Pracodawcy w stosunku do których zastosowano tą formę oddziaływania z dużą 
przychylnością ocenili zastosowanie oświadczenia o terminie usunięcia uchybień ujawnionych w toku 
audytów kontrolnych zamiast wydania środków prawnych na piśmie. Na uwagę zasługuje fakt, że jeden 
z pracodawców, w toku audytu kontrolnego zwrócił się do inspektora pracy o wydanie środków prawnych na 
piśmie - zamiast proponowanego przez inspektora pracy oświadczenia - z uwagi na negatywną ocenę pracy 
osoby pełniącej obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Kontrole sprawdzaj ące usuni ęcie uchybie ń wymienionych w o świadczeniu 

Wobec 13 podmiotów przeprowadzono kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń zawartych 
w odebranym oświadczeniu. Analiza dokonanych kontroli wykazała, że w 9 kontrolach sprawdzających 
inspektorzy pracy wydali środki prawne na piśmie. Wydano łącznie 22 decyzje oraz 20 wniosków 
w wystąpieniu. Nie wszystkie wydane środki dotyczyły nieprawidłowości stwierdzonych w toku pierwszych 
podjętych kontroli zakończonych oświadczeniem. 

Wydane środki prawne w stosunku do 5 pracodawców obejmowały nieprawidłowości jakie 
pracodawca zobowiązał się usunąć w terminie wskazanym w oświadczeniu. Przykładowo w firmie 
prowadzącej usługi gastronomiczne kontrola nieprawidłowości objętych oświadczeniem o ich usunięciu 
zakończyła się wydaniem 7 decyzji i 8 wniosków skierowanych w wystąpieniu oraz nałożeniem grzywny 
w drodze mandatu za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. W stosunku do 4 zatrudnionych 
pracowników nadal nie prowadzono ewidencji czasu pracy w porze nocnej, nie założono akt osobowych, nie 
ustalono zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także nie dokonano oceny ryzyka zawodowego 
związanego z pracą na stanowiskach zorganizowanych w zakładzie. Pracodawca nie usunął 
nieprawidłowości wskazanych w toku poprzedniej kontroli, a próba oddziaływania prewencyjnego, w tym 
przypadku nie powiodła się. 

Analiza środków prawnych wydanych w toku kontroli sprawdzających usunięcie naruszeń 
wskazanych przy pierwszej kontroli wykazała, że tylko co trzeci pracodawca wywiązał się ze złożonego 
oświadczenia. W przypadku 9 pracodawców skierowano środki prawne, w tym w stosunku do 
5 pracodawców nierepresyjny środek profilaktyczny okazał się mało skuteczny gdyż regulowano decyzjami 
naruszenia objęte oświadczeniem. W 4 firmach, mimo usunięcia uchybień, które stwierdzono stosując 
oddziaływanie prewencyjne, druga kontrola wykazała inne nieprawidłowości co może być sygnałem braku 
staranności, wiedzy i zbyt małej wagi przykładanej do spraw bezpieczeństwa pracy. 

 
Wnioski 

Na podstawie analizy przeprowadzonych kontroli, a zwłaszcza sprawdzenia stopnia podjęcia działań 
i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez pracodawców, którzy zobowiązali się to uczynić – 
składając oświadczenie- stwierdzono niską skuteczność stosowanego rozwiązania.  

W pełni skuteczne korzystanie z nierepresyjnych środków oddziaływania uzależnione jest od 
świadomości prawnej pracodawców oraz ich odpowiedzialności społecznej co pozwala wnioskować, 
że art.37a ustawy o PIP należy stosować w działaniach podejmowanych w ramach audytów prewencyjnych, 
jak również u pracodawców, którzy stosują podwyższone standardy bhp, a stwierdzone uchybienia nie mają 
charakteru systemowego.  

Stosowanie przez organy inspekcji pracy art. 37a ustawy o PIP jest możliwe w uzasadnionych 
przypadkach, wobec pracodawcy rozpoczynającego działalność, a także jeżeli nie stwierdzono 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących pracę lub 
popełnienia wykroczenia z winy umyślnej. Inspektor pracy może więc odstąpić od stosowania środków 
prawnych, poprzestając na ustnym pouczeniu o sposobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania 
pracy i odebraniu od podmiotu kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w toku 
kontroli uchybień. Jednak okoliczności sprawy, a zwłaszcza zakres naruszeń mogą przemawiać za 
rezygnacją z odebrania oświadczenia . Stosowanie przepisu art.37a ustawy o PIP jest fakultatywne, zatem 
inspektor pracy nie ma ustawowego obowiązku skorzystania z dobrodziejstwa jakie daje wspomniany 
przepis. Korzystanie z zapisu omawianego artykułu nie jest częste ponieważ inspektorzy w toku kontroli, 
dokonując swoistego oszacowania rękojmi wykonania przez pracodawcę zobowiązania usunięcia 
nieprawidłowości, nie mają pewności prawidłowego zadziałania jaką daje wydanie decyzji administracyjnych. 
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11. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom o sób 
wykonuj ących prac ę zarobkow ą 

 
W okresie od dnia 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych ujawniono popełnienie 4178 wykroczeń. Konsekwencją stwierdzonych wykroczeń było: 

 

• sporządzenie 201 wniosków o ukaranie, zawierających 572 wykroczenia,  
• nałożenie 887 grzywien w drodze mandatu karnego zawierających 2732 wykroczenia. 
• zastosowanie środków wychowawczych w stosunku do 513 osób za popełnienie 874 wykroczeń 

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

2498 (tj. 59,8% ogółu wykroczeń). Naruszenia dotyczyły braku szkoleń, badań lekarskich, braku instrukcji, 
niewykonania podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy. Następna grupa naruszeń dotyczyła 
niewypłacania świadczeń pracowniczych, nieudzielania urlopów wypoczynkowych, niewydania świadectwa 
pracy (art. 282 Kp.) – 828 (tj. 19,8%). Ostatnia grupa naruszeń dotyczyła przede wszystkim 
nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy (art. 281 Kp.) – 589 (tj. 14,1% ogółu wykroczeń). 

 

 
 
Przykłady:  
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim VI Zamiejscowy Wydział Karny w Radziejowie wymierzył 

karę grzywny w wysokości 10.000,- zł właścicielowi firmy X za niepotwierdzanie umów o pracę na piśmie 
oraz zawieranie umów zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa 
o pracę.  

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu II Wydział Karny wymierzył karę grzywny w wysokości 5.000 zł 
właścicielowi firmy Y za nieopłacanie składek na fundusz pracy, brak ewidencji czasu pracy, prowadzenie 
agencji zatrudnienia bez wpisu do rejestru i naruszenie przepisów bhp.  

 

Post ępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom o sób wykonuj ących prac ę 
zarobkow ą 

 
W okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 4.178 wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy 

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

 
 

W porównaniu do roku 2012 nastąpił nieznaczny wzrost liczby ujawnionych wykroczeń przez 
inspektorów pracy (odpowiednio- 2012r.- 4.171, 2013r.-4.178). 
 

 
 
Wnioski o ukaranie 

 
W okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. skierowano do sądów 201 wniosków 

o ukaranie, zawierających 572 wykroczenia. 

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

Katalog wykrocze ń Liczba wykrocze ń 
we wnioskach  % 

art. 281 Kodeksu pracy 56 9,8% 
art. 282 Kodeksu pracy  205 35,8% 
art. 283 Kodeksu pracy 174 30,5% 
ustawa o ZFŚS 2 0,3% 
art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia 2 0,3% 

4178

4171
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2013 r.

2012 r.

Wzrost liczby ujawnionych wykroczeń

Katalog wykrocze ń Liczba wykrocze ń % 
art. 281 589 14,1% 
art. 282 828 19,8% 
art. 283 2498 59,8% 
ustawa o ZFŚS 10 0,2% 
ustawa o SIP 2 0,1% 
art. 119 Ust. o pr. zatr. 111 2,6% 
art. 120 Ust. o pr. zatr. 7 0,1% 
art. 121 Ust. o pr. zatr. 11 0,2% 
art. 122 Ust. o pr. zatr. 120 2,9% 
art. 123 Ust. o pr. zatr. 1 0,1% 
art. 27 Ust. o zatr. pracowników tymczasowych 1 0,1% 

ogółem - 4178 100,0% 
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art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia 4 0,7% 
art. 121 ustawy o promocji zatrudnienia 11 1,9% 
art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia 117 20,5% 
art. 123 ustawy o promocji zatrudnienia 1 0,2% 

ogółem  572 100,0% 
 
Dotyczyły one przede wszystkim nieprzestrzegania przepisów bhp, niewypłacania świadczeń 

pracowniczych, niewykonania podlegających wykonaniu nakazów inspektora pracy, naruszeń ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Przyczyny zwrotu wniosków o ukaranie, ilo ść wniosków zwróconych oraz w ilu przypadkach wnioski  
zwracano kilkakrotnie.  

W 2013r. Sąd zwrócił do uzupełnienia 5 wniosków ( dot. 1 wniosku z 2012r. oraz 4 wniosków 
z 2013r.) 

Zwroty dotyczyły głównie usunięcia braków formalnych np.:  
• wskazanie czasu popełnienia czynu opisanego we wniosku o ukaranie,  
• braku pouczenia w trybie art. 38§2 kpw. 

We wszystkich przypadkach inspektor pracy – oskarżyciel publiczny uzupełnił braki formalne 
i ponownie skierował wnioski o ukaranie do Sądu.  

Sądy rozpoznały 151 spraw (dotyczyły spraw wniesionych do Sądu w 2013r.) wymierzając 
w postępowaniu zwyczajnym: 2 kary grzywny na kwotę 700 zł, po sprzeciwie 11 kar grzywny na kwotę 
18.900 zł. w formie wyroków nakazowych rozstrzygnięto 144 sprawy, wymierzając 140 kar grzywny na kwotę 
265.300 zł. Łączna kwota wszystkich zasądzonych grzywien wyniosła 284.900zł. W 1 sprawie wymierzono 
karę nagany, a odstąpiono od wymierzenia kar w 3 przypadkach. W wyniku złożonych sprzeciwów Sąd w 1 
sprawie odstąpił od wymierzenia kary, karę nagany wymierzył w 2 sprawach, uniewinnił 1 obwinionego. 
Umorzył postępowanie w 5 sprawach. 

Do Sądu II instancji wniesiona została 1 apelacja przez inspektora pracy – oskarżyciela publicznego, 
która czeka na rozpoznanie.  

Sąd rozpoznał również 32 sprawy wniesione w 2012r.  
W formie wyroków nakazowych rozstrzygnięto 25 spraw, wymierzając 25 kar grzywny na kwotę 

60.900 zł. Umorzono postępowanie w 4 sprawach. Wymierzono 3 kary grzywny na łączną kwotę 4.000 zł. 
Łączna kwota zasądzonych grzywien wyniosła 64.900 zł.  

W wyniku złożonych sprzeciwów wymierzono 21 kar grzywny na kwotę 31.950 zł. Umorzono 
postępowanie w 2 sprawach, uniewinniono 3 osoby oraz odstąpiono od wymierzenia kary w 2 przypadkach. 

Do Sądu II instancji wniesiono 3 apelacje (1 wniósł oskarżyciel publiczny, 2 obwinieni). 
Rozstrzygnięcia Sądów i instancji zostały utrzymane w mocy.  

 
Post ępowanie mandatowe 

 
W roku 2013r. inspektorzy pracy nałożyli 887 grzywien w drodze mandatu karnego. Liczba 

wykroczeń, za które stosowano postępowanie mandatowe wynosiła ogółem 2.732 w tym: 
 

Katalog wykrocze ń  Liczba wykrocze ń 
w mandatach  

 % 

art. 281  392  14,3% 
art. 282  446  16,3% 
art. 283  1881  68,9% 
ustawa o ZFŚS  4  0,1% 
art. 119 Ust. o pr. zatr.  7  0,2% 
ustawa o SIP  1  0,1% 
art. 27 Ust. o zatr. pracowników tymczasowych  1  0,1% 

ogółem   2732  100,0% 
 
Kwota grzywien nałożonych w drodze postępowania mandatowego wyniosła 1 065 450,00 zł. 
Do sądów nie wniesiono wniosków o uchylenie nałożonych przez inspektorów pracy mandatów 

karnych. 
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Środki oddziaływania wychowawczego. 

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

wychowawczego w 513 przypadkach dotyczących 874 wykroczeń. 
 
Dotyczyły one najczęściej wykroczeń: 
 

Katalog wykrocze ń Liczba 
wykrocze ń 

% 

art. 281  141 16,1% 
art. 282  177 20,3% 
art. 283  443 50,7% 
art. 119 ustawy o promocji zatrudnienia  102 11,7% 
art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia  3 0,3% 
art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia  3 0,3% 
ustawa o SIP  1 0,1% 
ustawa o ZFŚS  4 0,5% 

ogółem   874 100,0% 
 
Środki oddziaływania wychowawczego inspektorzy pracy stosowali przy stwierdzeniu drobnych 

naruszeń z zakresu przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy, np.: nieprawidłowe ustalenie 
wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nieprawidłowości usunięte w toku kontroli, w zakresie bhp: 
zniszczone, nieczytelne instrukcje, brak instrukcji w pojedynczych przypadkach, w sprawach porządkowych 
na stanowiskach pracy (zastawione przejścia), w zakresie legalności zatrudnienia – niezgłoszenie przez 
bezrobotnego faktu podjęcia pracy zarobkowej. 

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

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

Ocena rozstrzygni ęć sądów - analiza orzecznictwa 
 
Oceniając orzecznictwo sądów w 2013r. należy zwrócić uwagę na szerokie stosowanie 

rozstrzygania spraw przez sądy na posiedzeniach w trybie nakazowym. Pozwala to sądowi na szybsze 
rozpoznawanie spraw, nie powodując ograniczeń w uprawnieniach procesowych stron (sprzeciw). Instytucją, 
która sprawdziła się w toku postępowań przed sądem jest możliwość „poddania się karze” przez 
obwinionego. W 2013r. poddało się karze 3 obwinionych. Nadal poważnym problemem jest ustalenie 
odpowiedzialności - przypisanie winy w stosunku do osób – pracodawców w zakresie niewypłacania 
świadczeń pracowniczych, szczególnie firm będących w trudnej sytuacji finansowej, mających zablokowane 
konta. Sądy I i II instancji uniewinniają obwinionych, uznając że w powyższej sytuacji nie można im przypisać 
winy.  

W okresie sprawozdawczym sądy dokonały zwrotu 4 wniosków o ukaranie, w celu uzupełnienia 
braków formalnych poprzez: sprecyzowanie czasu popełnienia czynów opisanych w wykroczeniach, braku 
pouczenia w trybie art. 38§2 kpw. 

Wszystkie braki zgodnie z zarządzeniami sądu zostały uzupełnione a wnioski o ukaranie zostały 
przesłane w celu ich rozpoznania.  

W stosunku do spraw skierowanych w 2012r. i rozpoznanych w 2013r., uniewinniono obwinionych 
w 3 sprawach, w stosunku do spraw skierowanych w 2013r. uniewinniono 1 obwinionego. Przyczyną 
uniewinnienia była niemożność przypisania winy osobie, której w toku postępowania nie udowodniono 
odpowiedzialności za przypisane jej naruszenia przepisów prawa pracy.  
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12. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełni enia przest ępstwa  
 
W ramach działalności kontrolno-nadzorczej w 2013 roku inspektorzy pracy wnieśli do Prokuratur 49 

zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
Zawiadomienia dotyczyły najcz ęściej nast ępujących wykrocze ń: 

• w 24 przypadkach, zawiadomiono Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa opisanego 
w art. 225§2 kodeksu karnego:  
(„podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (…), kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie 

inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 

służbowej”), 
• w 4 przypadkach oprócz przestępstwa z art. 225§2  zawiadomienie dotyczyło czynu z art. 218§1a 

kk: 
(„kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie 

lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia 

społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”), 
• w 4 przypadkach zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia przestępstwa penalizowanego art. 271§1 

kk: 

(„funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza 

w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5”) 
• w 3 przypadkach zawiadomienie dotyczyło art. 220§1kk: 

(„ kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd 

obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”), 
• w 2 przypadkach zawiadomiono o czynach wyczerpujących przesłanki określone w art. 270 i art. 273 

kk: 

(„Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako 

autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5.  

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 lub 272, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”). 
 
 
 

 
 
Pozostałe zawiadomienia dotyczyły stanów faktycznych, które równocześnie wyczerpują znamiona 

kilku przestępstw np. art. 160§1, art.160§3, art.160§1 i 155, art.218i 218§3, art. 225§2 i 219, art. 273 i 233, 
art.220 i 221, art.220,221 i 271, 229§1, 286§1, tj.: 

3 2

244

16

art. 220 § 1 Kk narażanie pracowników na

bezpośrednie niebezpiecz. utraty życia lub

zdrowia

art. 270 i 273 Kk fałszowanie dokumentów

i poświadczanie nieprawdy

art. 225 § 2 Kk udaremnianie lub

utrudnianie inspektorom wykonania

czynności służbowych

art. 218 Kk złośliwe lub uporczywe

naruszanie praw pracowników

pozostałe ( znamiona kilku przestępstw)
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• narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, 

• nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka,  
• złośliwe lub uporczywe naruszanie prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy, 
• naruszanie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych, poprzez nie zgłaszanie, nawet 

za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszanie nieprawdziwych dane 
mających wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, 

• udaremnianie lub utrudnianie kontroli, 
• składanie fałszywych zeznań,  
• nie dopełnienie obowiązku przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy 

i przez to narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  

• nie zawiadomienie w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 
zawodowej albo nie sporządzenie lub nie przedstawienie wymaganej dokumentacji, 

• udzielenie albo obiecanie udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej 
funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, 

• doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

 
W 2013r. w 45 przypadkach prokuratorzy wszczęli postępowania.  
 

Odmowy wszcz ęcia post ępowania 
 
Odmówiono wszczęcia postępowania w 11 przypadkach z czego 9 dotyczyło zawiadomień  z 2013r., 

1  dotyczył 2012r. i 1 dotyczył 2010r.  

 
W 2013r. wniesiono 4 zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania;  

• 2 zażalenia na odmowę wszczęcia postępowania nie zostały uwzględnione przez 
Prokuraturę i zostały przesłane do Sądu,  

• w 1 przypadku Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, a w drugim uchylił 
i przekazał do ponownego rozstrzygnięcia w konsekwencji czego Prokuratura wszczęła 
postępowanie,  

• w 1 przypadku zażalenie zostało uwzględnione przez Prokuraturę,  
• w 1 przypadku zażalenie do dnia 31.12.2013r nie zostało rozpoznane. 

 
W 3 przypadkach inspektor pracy złożył również zażalenie na postanowienie o umorzeniu 

postępowania: 
• w pierwszym przypadku Prokuratura nie uwzględniła zażalenie i przekazała sprawę do sądu,  
• w drugim i trzecim przypadku wniesione przez inspektora pracy zażalenie nie zostało 

jeszcze rozpatrzone.  
 
W 2013r. wniesiono również 3 zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania, które 

dotyczyły zawiadomień z 2012r.  
W 2 przypadkach Prokuratura przesłała do Sądu wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, 

(1 dotyczyło 2012r., 1 dotyczyło 2010r.).  
 
Umorzonych zostało 30 postępowań: 

• 18 dotyczyło zawiadomień z 2013r – z czego 1 dotyczyło zmiany kwalifikacji czynu,  
• 8 dotyczyło zawiadomień z 2012r – z czego 1 dot. zmiany kwalifikacji czynu) oraz 

4 umorzone postępowania  dotyczące zawiadomień z 2010r. 
W 6 przypadkach zawieszono postępowanie ( 2 dotyczyły 2013r., 3 z 2012r. oraz 1 z 2011r.), 

w 3 przypadkach podjęto zawieszone postępowania, dotyczyły one zawiadomień z 2012r. 
 
Prokuratorzy skierowali do Sądu 17 aktów oskarżenia (6 odnosiło się do zawiadomień z 2013r., 5 

dotyczyło zawiadomień z 2012r. oraz 6 z 2010r.). 
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Wyroki S ądów : 
W 2013r. Sądy wydały 27 wyroków w wyniku zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

kierowanych przez inspektorów pracy, w których Sądy orzekały m.in. kary: ograniczenia wolności, 

pozbawienia wolności w zawieszeniu, grzywny oraz warunkowe umorzenia. 

 

Jeden wyrok dotyczył zawiadomienia do Prokuratury z 2013r.:  
- Sąd uznał winnym popełnienia czynu w przez oskarżonego i skazał go na karę 3 miesięcy 

pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za udaremnianie wykonania czynności służbowych 
inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy poprzez wyproszenie inspektora pracy z siedziby firmy oraz 
niestawienie się na wezwanie. 

Dziesięć wyroków dotyczyło zawiadomień do Prokuratury z 2012r., m.in.: 
- Sąd uznał winnym oskarżonego zarzucanego mu czynu utrudniania przeprowadzenia kontroli przez 

inspektora Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nieobecność jak i niewyznaczenie osoby, która 
reprezentowałaby go podczas nieobecności i wymierzył karę grzywny,  

- Sąd uznał winnym popełnienia czynu przez oskarżonego i skazał go na karę 6 miesięcy 
ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 
w wymiarze 20 godzin miesięcznie za to że udaremnił inspektorowi pracy przeprowadzenie kontroli,  

- Sąd uznał oskarżoną o złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracowniczych winną zarzucanego 
czynu poprzez niewydanie pomimo wezwań i wyroku sądu sprostowanego świadectwa pracy oraz 
niewypłacenie wynagrodzenia za pracę i wymierzył karę grzywny,  

• dziewięć wyroków dotyczyło zawiadomień z 2011r., 
• siedem wyroków dotyczyło zawiadomień z 2010r.  

 
Współpraca z prokuratur ą i sądami: 

 
Inspektorzy pracy byli wzywani na okoliczność prowadzonych przez Prokuraturę postępowań 

w charakterze świadków w 11 przypadkach. 
Rozpowszechnianie informacji dotyczących wszczętych postępowań i skazań powinno działać 

dyscyplinująco na pracodawców, którzy  w rażący sposób naruszają prawo pracy.   Decydujące jednak 
znaczenie ma sprawność i skuteczność postępowań prokuratorskich  i sądowych.  

 Inspektorzy pracy uczestniczyli w postępowaniach przed sądami karnym w sprawach  
o wykroczenia w charakterze oskarżyciela publicznego,  wytaczali także powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy (działalność ta omówiona jest w odpowiednich częściach sprawozdania). 

 
Wspólne spotkania i szkolenia inspektorów pracy ora z prokuratorów i s ędziów 

 
W roku 2013r. w dniu 28.02.2013 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadził w Prokuraturze Generalnej w Warszawie szkolenie dla prokuratorów Prokuratury Generalnej, 
Prokuratur Okręgowych i Rejonowych  w zakresie przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy. 

W dniu 1.10.2013r. w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku odbyło się spotkanie kierownictwa 
prokuratury i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy poświęcone ustaleniu zasad współpracy 
w zakresie ścigania przestępstw związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej.  
 
 

13. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wst ępowanie 
do post ępowania w tych sprawach w 2013r. 

 

W okresie od dnia 01.01.2013r do dnia 31.12.2013r wniesiono do sądów pracy: 17 powództw 

o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz 17 osób wykonujących pracę na podstawie 3 umów zlecenia, 

10 umów o dzieło i 4 bez żadnej umowy. Powództwa dotyczyły 9 pracodawców.  

 
Nie stwierdzono żadnych zwrotów i cofnięć powództw.  
 

Przykłady: 

W sprawie dotyczącej ustalenia istnienia stosunku pracy osoby wykonującej czynności sprzedawcy 
bez żadnej umowy, przed Sądem Rejonowym, VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
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w Bydgoszczy, strony zawarły ugodę ustalającą, że strony wiązał stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 

W następnej sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy dot. osoby zatrudnionej na podstawie 
umowy zlecenia na obsługę recepcji, przed Sądem Rejonowym, IV Wydziałem Pracy we Włocławku strony 
zawarły ugodę ustalającą, że strony umowy wiązał stosunek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych inspektor 
pracy wniósł 2 pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy dla 2 osób wykonujących prace budowlane bez 
jakiejkolwiek umowy. w wyniku przeprowadzonego postępowania sąd oddalił powództwa. Inspektor pracy 
wystąpił z wnioskiem o odpis wyroku z uzasadnieniem, a następnie wniósł apelacje do Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Apelacja czeka na rozpoznanie. 

W sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy osoby, z którą zawarto umowę zlecenia na czynności 
administracyjne Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Postanowieniem umorzył postępowanie z powodu braku pozwanej strony procesowej. W toku postępowania 
– spółka uległa likwidacji i została wykreślona z KRS.  

Do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych inspektor 
pracy wniósł 4 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy i wydanie świadectw pracy. Dotyczyły one 4 
osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umów o dzieło. Sąd Wyrokiem Zaocznym ustalił, że 
powodów i pozwanego przedsiębiorcę łączył stosunek pracy. Od wyroku strona pozwana nie wniosła 
sprzeciwu.  

Przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy, VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w wyniku powództw wniesionych przez inspektora pracy na rzecz dwóch osób wykonujących czynności na 
podstawie umów o dzieło strony zawarły ugodę, ustalającą, że strony wiązał stosunek pracy. Pozwany 
zobowiązał się do wydania świadectw pracy oraz opłacenia należnych składek na ZUS. 

W dniu 26.08.2013 r. inspektor pracy wniósł do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, VII Wydziału 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 4 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy dla 4 osób 
wykonujących roboty budowlane na podstawie umów o dzieło. Postępowanie znajduje się w toku. 

Do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, IV Wydziału Pracy inspektor pracy wniósł powództwo na 
rzecz osoby wykonującej czynności bez jakiejkolwiek umowy w charakterze stolarza i montera mebli. Sąd 
ustalił, że strony wiązał stosunek pracy w okresie od dnia 4.02.2013 r. do dnia 28.03.2013r. i zobowiązał do 
wydania świadectwa pracy. 

W dniu 23.12.2013r. do Sadu Rejonowego, VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych inspektor 
pracy wniósł powództwo na rzecz osoby wykonującej czynności w zakresie ochrony obiektów na podstawie 
umowy zlecenia. Sprawa znajduje się w toku. 

 
W 2013 r. nie było przypadku wstąpienia do postępowania przez inspektora pracy za zgodą 

wnoszącego powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. 
 
Liczba przypadków ustalenia istnienia stosunku pracy w wyniku realizacji wniosków w wystąpieniach 

i realizacji poleceń : 
a. liczba pracodawców, do których skierowano wystąpienia w ww. sprawach - 104,  
b. liczba pracodawców, do których skierowano polecenia w ww. sprawach  - 55,  
c. liczba pracodawców, którzy zrealizowali wystąpienia w ww. sprawach   - 66,  
d. liczba pracodawców, którzy zrealizowali polecenia w ww. sprawach   - 55,  
e. liczba skierowanych wystąpień ww. sprawach      - 104, 
f. liczba skierowanych poleceń www. sprawach      - 55, 
g. liczba zrealizowanych wystąpień w ww. sprawach     - 66, 
h. liczba zrealizowanych poleceń w ww. sprawach     - 55, 
i. liczba wniosków w wystąpieniach w ww. sprawach     -109,  
j. liczba zrealizowanych wniosków w wystąpieniach w ww. sprawach   - 70, 
k. liczba osób, których dotyczyły wystąpienia w ww. sprawach    - 500,  
l. liczba osób, których dotyczyły polecenia w ww. sprawach    - 123,  
m. liczba osób, których dotyczyły zrealizowane wystąpienia w ww. sprawach  - 226,  
n. liczba osób, których dotyczyły zrealizowane polecenia w ww. sprawach  - 123. 

 



Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku 

 

26 

 

 
Wykroczenia: 

Za stwierdzone wykroczenia z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy („kto, będąc pracodawcą lub działając 

w jego imieniu zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być 

zawarta umowa o pracę”) ukarano mandatem 29 sprawców wykroczeń, na łączną kwotę grzywien 36.000 zł.  
Wniesiono 3 wnioski o ukaranie. Sądy wymierzyły 3 grzywny na łączną kwotę 16.000,- zł.  
Zastosowano 10 środków oddziaływania wychowawczego z art. 41 Kodeksu Wykroczeń. 
 

Przykłady: 
W wyniku interwencji inspektora pracy właściciel firmy X przekształcił 17 umów zlecenia w 17 umów 

o pracę na okres od dnia 1.01.2013r. do dnia 28.02.2013r. i wydał świadectwa pracy za powyższy okres 
zatrudnienia .  

W wyniku interwencji inspektora pracy właścicielka firmy Y przekształciła umowę zlecenia w umowę 
o pracę na okres od dnia 1.06.2013 r. do dnia 30.09.2013 dla kobiety w ciąży. 

 
Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Zamiejscowy w Radziejowie za popełnienie 

wykroczeń z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy wymierzył kare grzywny w wysokości 10.000,- zł. 
 

Wnioski : 
Liczba wnoszonych od kilku lat powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest duża, istotnym 

problemem jest długotrwałość toczących się postępowań przed Sądem. Prowadzone będą dalsze 
intensywne działania zmierzające do poprawy sytuacji osób świadczących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, pozbawionych świadczeń socjalnych oraz bez jakiejkolwiek umowy.  

Niewątpliwie wzorem lat ubiegłych, kierowanie do pracodawców wystąpień o zawarcie umów o pracę 
w miejsce umów cywilnoprawnych przynosi skuteczne efekty. Podobne efekty przynosi stosowanie poleceń 
poprzedzonych poradnictwem w zakresie zawierania umów o pracę.  

 
 

14. Wnioski do Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych o podwy ższenie 
składki na ubezpieczenie wypadkowe 

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

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje zadania polegające na motywowaniu pracodawców do efektywnych 
działań w zakresie prewencji wypadkowej za pomocą zróżnicowanej składki wypadkowej. Na podstawie 
art.36  ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (Dz.U. 2009 r. Nr 167,poz. 1322 z późn. zmianami) inspektorzy pracy uprawnieni są do 
wnioskowania do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej o 100% pracodawcy, u którego w czasie dwóch 
kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp. W 2013 r. inspektorzy pracy skorzystali 
z możliwości wnioskowania do ZUS o podwyższenie składki wypadkowej w stosunku do 8 pracodawców. 
Najczęściej wnioski dotyczyły  mikroprzedsiębiorstw ( 4 wnioski) i zakładów zatrudniających do 49 
pracowników (3 wnioski ). Jeden wniosek dotyczył dużej firmy zatrudniającej powyżej 250 pracowników. 
Jednocześnie aż 5 wniosków dotyczyło przedsiębiorstw z branży budowlanej. Z informacji przekazanych 
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przez ZUS wynika, że we wszystkich wnioskowanych sprawach wydano decyzje o podwyższeniu składki 
wypadkowej o 100%, przy czym w 1 przypadku płatnik odwołał się od decyzji. 

W związku z kontrolami, w wyniku których inspektorzy wnioskowali o podwyższenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, wydano 73 decyzje, w tym 10 decyzji wstrzymujących pracę  oraz 7 decyzji 
skierowania do innych prac 11 pracowników zatrudnionych wbrew obowiązującym przepisom . W wyniku 
popełnionych wykroczeń ukarano 8 osób mandatami karnymi na łączną kwotę 13.900zł i skierowano 1 
wniosek do sądu o ukaranie. 

 
 

15. Skargi i wnioski 
 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 1.548 kontroli u 1.321 pracodawców, 

w toku, których rozpatrywali zasadność 2.493 skarg. W zakładach objętych kontrolą zatrudniano ogółem 

158.967 pracowników, w tym 93.152 kobiet, 584 młodocianych i 8.398 pracowników niepełnosprawnych. 

  

 
 
Rozpatrując zgłoszone skargi inspektorzy pracy zbadali łącznie 4.490 problemów z zakresu prawa 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli poniżej zamieszczono najczęściej badane 
problemy, będące przedmiotem zgłaszanych skarg. 

 

Przedmiot 
badanych skarg 

Odsetek 
badanych 

problemów 
Czego problem najczęściej dotyczył 

Wynagrodzenie za pracę 36,3% 

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

Stosunek pracy 18,8% 
Brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy 
o pracę, niewydanie świadectwa pracy 

Czas pracy 8,9% 

Nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu 
w przyjętym okresie rozliczeniowym, zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem przepisów o odpoczynkach 

Legalność zatrudnienia 7,2% 

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

Warunki pracy 5,4% 

Niedostarczenie przez pracodawcę odzieży i obuwia, 
nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków i napojów, 
nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy do 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, brak protokołów 
powypadkowych,  

Dyskryminacja 4,4% 
Mobbing i inne przejawy nierównego traktowania 
w zatrudnieniu 
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Przygotowanie do pracy 4% 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie 
wstępne i okresowe, brak lub niewłaściwie przeprowadzone 
szkolenia pracowników wstępne - instruktaż ogólny 
i stanowiskowy 

Pomieszczenia 
i urządzenia 

higienicznosanitarne oraz 
środki higieny osobistej 

2% 
Brak pomieszczeń higienicznosanitarnych, bądź niewłaściwe 
ich wyposażenie, nieprawidłowości w zakresie dostarczania 
środków higieny osobistej 

 
W przypadku pozostałych problemów odsetek zgłaszanych skarg kształtował się poniżej 2%. 
 
 

 
 

 
Zasadność skarg. 

Biorąc pod uwagę liczbę skarg, 651 oceniono jako zasadne, co stanowi 26,1%, 491 jako częściowo 
zasadne, co stanowi 19,7 %, bezzasadnych było 759 skarg, co stanowi 30,4 %. w przypadku 126 skarg brak 
było przedmiotów skarg, a w 466 przypadkach informacji - co stanowi łącznie stanowi 23,7 %.  

 

 
 
Brak informacji i brak przedmiotów skarg dotyczyło między innymi skarg, które zostały przekazane 

do innego okręgu. W trakcie jednej kontroli inspektorzy rozpatrywali również więcej jak jedną skargę. 
Spośród wszystkich zbadanych 4.490 problemów będących przedmiotem 2.493 skarg, stwierdzono 

zasadność 1.745 – co stanowi ok. 38,9 %, bezzasadnych było 1.988 – co stanowi 44,3 %, w pozostałym 
zakresie problemy nie były możliwe do ustalenie, bądź sprawy są w toku.  
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Przyczyny naruszeń prawa i zastosowane środki prawne. 

W przypadku niewypłacania pracownikom należnych świadczeń pieniężnych – z jednej strony 
przyczyny wynikały z braku płynności finansowej pracodawców, z drugiej wskazywały na lekceważący 
stosunek do podstawowych gwarancji pracowniczych. Brak dołożenia należytej staranności w wypełnieniu 
podstawowych obowiązków wobec zatrudnionych powodował w szczególności naruszanie przepisów 
o czasie pracy w obszarze obowiązków prowadzenia wymaganej dokumentacji, a także samego naruszania 
materialnego prawa pracy.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 643 decyzji obejmujących 
ogółem 7.444 pracowników, w tym 155 ustnych, 487 pisemnych i 1 wpisane do książki kontroli. W przypadku 
60 decyzji, nadano im rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa. Wydano 9 decyzji 
wstrzymujących prace i 2 decyzje skierowania pracowników do innych prac. Spośród wydanych decyzji, 206 
dotyczyło świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 3.582.977,8 zł, obejmujących ogółem 1.862 pracowników. 
Inspektorzy pracy skierowali również 537 wystąpień obejmujących 1162 wniosków. Wnioski te dotyczyły 
23.928 pracowników. W 70 przypadkach skierowano wnioski do sądu o ukaranie w związku z ujawnieniem 
143 wykroczeń. Na 224 pracodawców, bądź osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne w związku ze 
stwierdzeniem 389 wykroczeń. Łącznie kwota nałożonych grzywien wyniosła 277.550 zł. Oprócz tego 
wydano 10 decyzji / kar w transporcie drogowym na łączną kwotę 24.350 zł. 

W 21 przypadkach powiadomiono organy prokuratury o popełnieniu przestępstw związanych 
z prowadzonymi kontrolami. 

W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy udzielili 4.837 porad prawnych, 3691 porad 
technicznych i 777 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 

 
 

Efekty działań inspektorów pracy. 

Spośród wszystkich 643 wydanych decyzji stwierdzono wykonanie 416, które dotyczyły ogółem 

4.243 pracowników, w tym 467 pracowników, którym wypłacono świadczenia pieniężne na łączną kwotę 

622.100,7 zł, w przypadku wystąpień – na ogólną liczbę 1.162 wniosków wykonanie stwierdzono w 738 

przypadkach, a dotyczyły one 17.719 pracowników. 

 
Przykłady: 
W wyniku kontroli i wydanych decyzji płacowych, pracodawca wypłacił 9 pracownikom 

wynagrodzenia za pracę – za kilka miesięcy – w łącznej kwocie ponad 55 tys. zł.  
Podobnie w wyniku innej kontroli pracodawca wypłacił kilkunastu pracownikom należne 

wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej kwocie ponad 
78 tys. złotych. 

 
Podobnie jak w latach poprzednich podstawowym przedmiotem składanych skarg były problemy 

związane z niewypłacaniem bądź nieterminowym wypłacaniem należności pieniężnych ze stosunku pracy 
(wynagrodzenia za pracę i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych). Z jednej strony przyczyny 
zaległości płacowych wynikają z braku płynności finansowej, z drugiej zaś tworzone jest swoiste „prawo 
pracodawcy”, pozbawiające pracowników należnych świadczeń. Drugim w kolejności problemem jest 
niepotwierdzanie na piśmie przez pracodawców umów o pracę i niewydawanie świadectw pracy. Może to 
wskazywać na zamiar odstępowania części pracodawców od legalizacji zatrudnienia. Istotne miejsce 
zajmuje problematyka naruszania przez pracodawcę przepisów o czasie pracy. Brak należytej staranności 
po stronie pracodawców w prowadzeniu dokumentacji z tego zakresu oraz dowolność w interpretowaniu 
przepisów prawa w wielu przypadkach narusza podstawowe gwarancje pracownicze. 

 
Skargi i wnioski zgłaszane przez zwi ązki zawodowe. 

W wyniku 43 skarg i wniosków organizacji związkowych inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 48 
kontroli u 40 pracodawców, w których zatrudniano 14.444 pracowników, w tym 9.230 kobiet, 
255 niepełnosprawnych i 5 młodocianych. Skargi były zgłaszane przez następujące związki: 

- ZZ „Solidarność”    - 22 
- ZZ inny (m.in. branżowe )   - 34 
- ZZ Forum    - 1 
- ZZ ZNP     - 1 
- ZZ Og. Pielęgniarek i Położnych  - 4  
Organizacje związkowe zgłosiły w swych skargach i wnioskach 62 problemów z zakresu prawa 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienia dotyczyły między innymi: 
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Przedmiot 
zgłaszanych skarg 

Liczba problemów 
w zgłoszonych 

skargach 
Uwagi 

Mobbing – dyskryminacja 15 
Mobbing i dyskryminacja pracowników, w tym członków 
związków zawodowych, naruszanie uprawnień członków 
związku zawodowego 

Stosunek pracy 11 
Nieprawidłowości przy wypowiadaniu i rozwiazywaniu 
umów o pracę 

Ochrona wynagrodzenia 8 
Niewypłacanie i nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń 
za pracę, 

Czas pracy 5 
Nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, 
naruszanie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

Bezpieczeństwo i higiena 
pracy 

5 
Nieprawidłowości w wyposażeniu pracowników w odzież 
roboczą i ochronną 

Zwolnienia z przyczyn 
dotyczących pracodawcy 

5 

Niepowiadomienie organizacji związkowych o zamiarze 
przeprowadzenia zwolnień grupowych, rozwiązanie 
umów o pracę z pracownikami będącymi członkami 
zarządu org. związkowej 

 

Spośród 43 skarg stwierdzono 15 skarg zasadnych, 8 częściowo zasadnych i 14 bezzasadnych. 

Zasadność skarg potwierdziła się w części przypadków dotyczących rozwiązywania umów o pracę, 

warunków pracy, mobbingu i równouprawnienia organizacji związkowych.  

 
Częściowo potwierdziły się również przypadki niewypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz 

nieprawidłowości w regulaminach pracy i wynagrodzeń oraz innych problemów z zakresu stosunku pracy. 
Bezzasadne okazały się skargi dotyczące wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony. 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości był lekceważący stosunek pracodawców do niektórych 
problemów z zakresu prawa pracy, niepostrzeganie związków zawodowych jako partnera społecznego 
w kształtowaniu wewnętrznych norm prawa pracy. 

Przykłady: 
• Kontrola potwierdziła przypadki pogorszenia sytuacji prawnej pracowników, związanej ze 

zmianą wewnętrznych źródeł prawa, jak regulamin wynagradzania – bez koniecznego w tym 
przypadku wypowiedzenia zmieniającego. Kontrola ujawniła również niewypłacanie 
należnych dodatków dla pielęgniarek, przewidzianych porozumieniem płacowym oraz 
niezapewnienia części pracownikom minimalnego wynagrodzenia. 

• Kontrola ujawniła przypadki niewypłacenia wielu pracownikom należnych świadczeń ze 
stosunku pracy, jak m.in. odprawy pieniężne z tytułu zwolnień grupowych, odprawy 
emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe. 

 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości były podstawą do zastosowania następujących 

środków prawnych: 
• wydano 3 decyzje, w tym 2 nakazy na piśmie,  
• skierowano 23 wystąpienia, zawierające ogółem 45 wniosków, 
• skierowano 1 wniosek do sądu, obejmujący 1 wykroczenie, 
• nałożono 3 mandaty, obejmujący 4 wykroczenia, wymierzając grzywny w wysokości 4.000,- 

zł, 
• zastosowano 2 środki wychowawcze, obejmujące 2 wykroczenia 
• udzielono 231 porad prawnych, 125 technicznych i 13 dotyczących legalności zatrudnienia. 

Z nadesłanych informacji wynika, iż spośród 3 decyzji wykonano 2. W pozostałej części nie upłynął 
jeszcze termin realizacji decyzji, bądź informacji o wykonaniu. Na 45 wniosków wykonano 36, dotyczyły one 
łącznie 4.211 pracowników. 

 
Kontrole związane z badaniem skarg zgłoszonych przez związki zawodowe stanowiły 1,7 % ogółu 

zgłoszonych skarg.  

Ponad 0,9 % skarg uznano za uzasadnione bądź częściowo uzasadnione – głównie w zakresie 
ochrony wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. W kilku przypadkach 
zakres zgłaszanych problemów przekraczał kompetencje organów PIP, jak np. regulowanie problemów 
z zakresu naruszania ustawy o związkach zawodowych. 
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Skargi i wnioski dotycz ące równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 18 skarg dotyczących dyskryminacji i 115 skarg dotyczących 
mobbingu, z czego w przypadku dyskryminacji – 3 skargi okazały się zasadne, a 13 bezzasadnych. 
w przypadku mobbingu stwierdzono 21 skarg zasadnych i 79 bezzasadnych. W pozostałych przypadkach 
brak było przedmiotu skargi bądź brak informacji, z uwagi na przekazanie spraw do innych okręgów. 

W toku jednej z kontroli – w oparciu o przeprowadzone anonimowe ankiety - wykazano w 65 % 
występowanie przejawów różnych działań o charakterze mobbingowym. Nieczytelne zasady przyznawania 
nagród mogły być również przyczyną dyskryminacji członków organizacji związkowych.  

Problematyka dyskryminacji i mobbingu – z uwagi na złożoność sytuacji faktycznych i określony stan 
prawny trudna jest do jednoznacznej oceny przez organy PIP. Stosowane w większości ankiety anonimowe, 
jako źródło informacji nie mogą stanowić dowodu w sprawie. Mogą jedynie wskazywać na brak właściwych 
stosunków międzyludzkich panujących w zakładach i w tej części stanowią podstawę do podejmowania 
przez inspektorów pracy określonych działań profilaktycznych wobec pracodawców. 

 
 

16. Porady prawne i techniczne 
 

W roku 2013 porady prawne udzielano w ramach działań ustawowych w czasie pełnionych dyżurów 

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, w jednostkach partnerów społecznych oraz 

podczas prowadzonych kontroli i działalności prewencyjno - promocyjnej.  

 
Porady udzielane były codziennie: w siedzibie OIP (do godz.1800 w każdy poniedziałek oraz 

w Oddziałach w Toruniu i we Włocławku. Ponadto obsługiwane są punkty porad prawnych, w celu 
zapewnienia dostępu dla obywateli do pomocy prawnej na terenie miast poza jednostkami organizacyjnymi 
Państwowej Inspekcji Pracy - raz w tygodniu w każdy wtorek na terenie Grudziądza, raz w miesiącu 
w Inowrocławiu w biurze Urzędu Miasta). Ponadto, w ramach współpracy z partnerami społecznymi 
pracownicy OIP pełnili dyżury prawne w siedzibach: Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy 
i w Toruniu, Rady Województwa Kujawsko-Pomorskiego OPZZ w Bydgoszczy, Krajowego Związku 
Zawodowego „Ciepłowników” w Bydgoszczy. Raz w miesiącu dyżury pełniono w Kujawsko-Pomorskim 
Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy. 

W 2013 roku udzielono ogółem 56.158 porad (53.316 prawnych i 2.842 technicznych). Ponadto 
w czasie kontroli udzielono 27.243 porady (11.265 11.584, 13.811 techniczne i 1.848 dotyczących  
legalności zatrudnienia). Łącznie udzielono 83.401 porad. 

 
Porad w ramach dostępu do pomocy prawnej udzielono m.in: 

- pracownikom 11.170 
- byłym pracownikom 4.586 
- pracownikom niepełnosprawnym   804 
- cudzoziemcom 12 
- innym (np. osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż  
stosunek pracy) 

 
2361 

- organom/ urzędom 236 
- organom samorządu terytorialnego 231 
- organizacjom pracodawców 7 
- osobom ubiegającym się o pracę 196 
- związkom zawodowym 122 
- pracodawcom/ przedsiębiorcom 7.035 
- rolnikom indywidualnym 4 
- służbom bhp 275 
- społecznym inspektorom pracy 36 
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Tematyka porad dotyczyła m.in: 

- stosunku pracy      15.790 
- wynagrodzeń      11.258 
- czasu pracy       4.735 
- urlopów        5.285 
- uprawnień związanych  z rodzicielstwem     3.142 
- legalność zatrudnienia      1.190 
- wypadków przy pracy          732 
- obiektów i pomieszczeń pracy         369 

 

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

urlopów wypoczynkowych, czasu pracy. Wątpliwości budzą zasady zatrudniania w ramach umów 
cywilnoprawnych i możliwości egzekwowania praw pracowniczych. w przypadkach stwierdzenia naruszenia 
uprawnień pracowników przyjmowano skargi, które następnie kierowano do rozpoznania w ramach 
czynności kontrolnych. Należy zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu bardzo duża liczba porad dotyczy nie 
wypłacania lub nie wypłacania w terminie świadczeń ze stosunku pracy. Jak wynika z analizy danych 
statystycznych, znacznie więcej wątpliwości budzą kwestie związane z prawną ochroną pracy aniżeli 
z technicznym bezpieczeństwem pracy.  
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W 2013 r. udzielono 390 porad na piśmie, 246 drogą elektroniczną, 15.286 porad telefonicznych 
i 11.130 ustnie. 

 
Porady udzielane zwi ązkom zawodowym. 

W roku 2013r.przedstawicielom związków zawodowych udzielono 208 porad. Zapytania kierowane 
przez związki dotyczyły: stosunku pracy – 33, czasu pracy – 31, ochrony wynagrodzenia za pracę – 25, 
układów zbiorowych pracy – 19, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - 14, mobbingu 
i dyskryminacji - 11.  

 
W 2013 r. Organizacje związkowe wystąpiły z 11 zapytaniami na piśmie, z czego: 

• NSZZ „Solidarność”     - 9 
• Związki branżowe OPZZ i Forum Związków  - 1 
• Inne      - 1. 

 
Wśród pytań przeważały zagadnienia związane ze stosowaniem wewnątrzzakładowych źródeł 

prawa pracy – w 4 przypadkach pytano o kwestie dotyczące regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania 
i regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  

 
Jako przykłady można wskazać: 
 

• zapytanie o wyjaśnienie zapisów dotyczących czasu pracy i okresów rozliczeniowych 
w regulaminie pracy.  

• pytanie w sprawie rozliczania czasu pracy techników analityki medycznej.  
• prośba o opinię na temat dopuszczalności wprowadzania określonych świadczeń z ZFŚS 

w zależności od wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy o pracę.  
 

Przedstawiciele związków zawodowych pytali o sprawy dotyczące ogółu pracowników, np. zasady 

uzgadniania regulaminów ( pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych) oraz zwracali uwagę na 

występujące nieprawidłowości w zakładach pracy. Niejednokrotnie po uzyskaniu odpowiedzi kierowano 

skargę, w celu podjęcia kontroli i uregulowania nieprawidłowości przez inspektora pracy.  

  
Porady dotycz ące równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu.  
W stosunku do ubiegłego roku nieznacznie, o 8,5% wzrosła liczba porad dotyczących dyskryminacji 

( ze 106 do 126 ), ale już o 13,6% w zakresie mobbingu ( z 245 do 335 ), co wskazuje na rosnącą skalę 
niepokojącego zjawiska. Nadal pracownicy, głównie zatrudnieni w oświacie i urzędach państwowych, skarżą 
się na stosowanie wobec nich mobbingu, poszukując pomocy prawnej, ale też wsparcia moralnego.  

Poradnictwo dla osób dotkniętych tym problemem sprowadza się nie tylko do wskazania możliwości 
dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem, ale też wskazania metod obrony przed bezprawnymi 
działaniami. Ofiarom przemocy w pracy wskazywane są metody radzenia sobie w sytuacji zagrożenia 
zdrowia psychicznego. Niejednokrotnie objawy psychosomatyczne wynikają z silnego stresu w związku 
z pracą. w takich przypadkach poradnictwo prawne nie jest wystarczające i niekiedy konieczne jest 
wskazanie alternatywnych instytucji pomagających osobom doświadczającym negatywnych skutków stresu 
w pracy.  

 

 

17. Rejestracja Zakładowych Układów Zbiorowych Prac y 
 
 
W 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło ogółem 105  wniosków    

dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym: 21 wniosków o rejestrację zakładowych 

układów zbiorowych pracy, 66 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych oraz 18 wniosków 

o dokonanie wpisu innych informacji – o wypowiedzeniu układu, rozwiązaniu układu, odstąpieniu od 

stosowania układu bądź niektórych jego postanowień bądź zmian stron układu. 
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Nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację porozumienia o stosowaniu zakładowego układu 
zbiorowego pracy.  

Rozpatrzono 89 wniosków, z  105 wniosków, które wpłynęły w 2013r. do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy, pozostało do rozpatrzenia w 2014 r. 16 wniosków.  

Odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację układu, protokołu dodatkowego oraz wpis informacji do 
rejestru Okręgowego Inspektora Pracy.  

 
Odmówiono rozpatrzenia 7 wniosków o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy oraz 

4 wniosków dotyczących rejestracji  protokołu dodatkowego, z powodu zawartych w nich postanowień 

niezgodnych  z prawem. 

 
Ponadto odmówiono rozpatrzenia 1 wniosku o rejestrację zakładowego układu  zbiorowego,  

7 wniosków o rejestrację protokołu dodatkowego, 2 wniosków o wpis informacji o wypowiedzeniu 
zakładowego układu zbiorowego pracy, 1 wniosku o odstąpieniu od stosowania zakładowego układu 
zbiorowego pracy, z powodu przede wszystkim nie dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do 
wszczęcia procedury rejestracyjnej, w tym m.in. braku pełnomocnictw osób zawierających układ /protokół 
dodatkowy / w imieniu uprawnionych stron układu. Ogółem odmówiono rozpatrzenia 11  wniosków 
w powyższym zakresie. 

Jak wskazano wyżej, również w 2013r. część stron zakładowych układów zbiorowych pracy nie 
stosuje w sposób prawidłowy § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
4.04.2001 roku w sprawie trybu postępowania, w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia 
rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, w tym nie 
przesyła wraz z wnioskiem wszystkich wymaganych dokumentów, przykładowo aktualnych  wypisów z KRS 
stron układu, pełnomocnictw związków zawodowych, wyciągów ze statutów, informacji o rozwiązaniu 
zakładowej organizacji związkowej, nie podaje pełnych, wymaganych informacji we wniosku o rejestrację. 

 

Rejestracja układów, protokołów dodatkowych do ukła dów.  

 
W 2013  rozpatrzono ogółem 89 wniosków dotyczących zakładowych układów zbiorowych pracy. 

Wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy : 9 układów zbiorowych pracy, 43 protokoły dodatkowe. 

Wpisano także do rejestru układów 13 informacji.  

 
Informacje dotyczyły:  

• wypowiedzenia przez pracodawcę zakładowego układu zbiorowego pracy - 2, 
• rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy w trybie zgodnego oświadczenia stron układu -  

6, 
• porozumienia o częściowym zawieszeniu niektórych postanowień zakładowego układu zbiorowego 

pracy - 3,   
• wstąpienia pracodawcy w prawa strony układu - 1, 
• zmiany nazwy organizacji związkowej, pracodawcy  - 5, 
• odstąpienia od stosowania zakładowego układu zbiorowego pracy - 5. 

 

Liczba odmów rejestracji zakładowych układów zbioro wych pracy oraz protokołów dodatkowych 

W 2013r. Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy odmówił rejestracji 1 układu oraz 1 protokołu 
dodatkowego. 

W 2013 r. nie odnotowano wystąpień z zastrzeżeniem na podstawie art. 24111 § 51 kodeksu pracy 
oraz wykreśleń układów z rejestru w oparciu o art. 24111 § 54 kodeksu pracy. 

 

Liczba układów i protokołów zawieraj ących postanowienia niezgodne z przepisami prawa pra cy 

lub mniej od nich korzystne.  

 
W 2013 r. 7 zakładowych układów zbiorowych pracy  i 4 protokoły dodatkowe  zawierały 

postanowienia niezgodne z przepisami prawa pracy lub mniej od nich korzystne. 
Do stron skierowano powiadomienia o niezgodności z prawem, które uwzględniły w całości 

zastrzeżenia organu rejestrującego zakładowe układy zbiorowe pracy.  
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Przykłady najcz ęściej kwestionowanych postanowie ń układów niezgodnych z przepisami prawa 

pracy lub mniej od nich korzystnych wyst ępujących  w 2013r. 

•  wprowadzano do nowozawartych układów postanowienia o „utracie mocy” poprzednio 
obowiązującego zakładowego układu zbiorowego pracy, w dacie rejestracji,  bez uwzględnienia art. 
241 13 2 kodeksu pracy, 

•  wprowadzano postanowienia o wprowadzaniu przez pracodawcę pozukładowych regulacji 
dotyczących świadczeń pieniężnych fakultatywnych dla pracowników, 

•  w jednym z nowozawartych układów zbiorowych pracy wprowadzono pojęcie „niestałego rozkładu 
czasu pracy”, 

•  przy zaliczaniu ogólnego stażu pracy pracowników uprawniającego do nagrody jubileuszowej 
wyłączono okres pracy w prywatnym zakładzie pracy, 

•  wprowadzono pojęcie „dodatkowej pracy uzupełniającej” powierzanej pracownikom przez 
pracodawcę doraźnie lub na stałe, bez oparcia w obowiązujących przepisach prawa pracy, m.in. art. 
42  § 4 kodeksu pracy,  

•  nie określano w sposób konkretny, m.in. w tabelach płac, wysokości wynagrodzenia pracowników, 
bądź nie dołączono postanowień o zasadach wypłacania premii – regulaminów premiowania 
pracowników, 

•  nieprecyzyjnie określano lub całkowicie pomijano zasady dotyczące nabywania i wypłaty premii 
pracownikom, 

•  nadawano premii przymiot nagrody lub nagrodzie właściwości premii bez umocowania w ustalanych 
zasadach rzeczywistego charakteru tych świadczeń,  

•  „usztywniano” czas pracy do 5 dni w tygodniu, bez stosowania „przeciętności” w okresie 
rozliczeniowym czasu pracy i jednocześnie dopuszczano pracę w szóstym dniu tygodnia, także poza 
np. awarią, 

•  wprowadzano do układu postanowienia o „możliwości” zawieszenia postanowień układowych 
protokołem dodatkowym do układu, 

•  wprowadzano do układu postanowienia o nie zaliczaniu okresu urlopu wychowawczego, tj. urlopu 
bezpłatnego, okresu pracy w gospodarstwie rolnym do okresu pracy od którego uzależniona jest 
nagroda jubileuszowa pracowników, pomimo zaliczania innych przerw w zatrudnieniu pracowników, 
m.in. okresu pełnienia służby wojskowej w czasie trwania stosunku pracy,  

•  wprowadzano postanowienie, że decyzją pracodawcy mogą być ustalone inne dodatki za czas 
wykonywania dodatkowych obowiązków, bez sprecyzowania o jakie dodatki chodzi i w jakim czasie, 
na jakich warunkach pracownik będzie wykonywał dodatkowe obowiązki.  

  

Zakres regulacji układowej oraz przykłady interesuj ących, pozytywnych regulacji układowych.  

W nowo zawartych zakładowych układach zbiorowych pracy wprowadzano nieobligatoryjne 
świadczenia pieniężne, np. nagrody jubileuszowe, wyższe niż  powszechnie obowiązujące, wynikające 
z kodeksu pracy odprawy emerytalne, rentowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki  
funkcyjne, za  pełnienie dyżurów poza miejscem pracy /domowe/.  

W niewielkiej części regulacje układowe dotyczyły wyższego niż minimalne wynagrodzenia za pracę, 
m. in. wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, 
różnego rodzaju dodatków, w tym m.in. dodatków za pracę w warunkach niebezpiecznych uciążliwych, 
szkodliwych dla zdrowia.  

Postanowieniami układowymi kształtowano również wysokość zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, poprzez jego zwiększanie, zmniejszanie w relacji do ustawy, bądź wprowadzano zapisy 
o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

W postanowieniach układowych, w protokołach dodatkowych pojawiały się również nieliczne 
regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, uprawnień i przywilejów zakładowych organizacji 
związkowych. 

 

Przykładowe korzystniejsze regulacje zawarte w zakł adowych układach zbiorowych pracy w 2013r.: 

  
• postanowiono, że na wniosek pracownika, na rok przed przejściem na emeryturę podwyższane jest 

wynagrodzenie zasadnicze pracownika o 10%, 
• wprowadzono dodatek za staż pracy po przepracowaniu 5 lat w wysokości 1,5% minimalnego 

wynagrodzenia za każdy rok pracy, 
• przyznano w układzie dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie obowiązków społecznego inspektora 

pracy w wysokości 160 zł za 30 godzin pracy, z waloryzacją tego wynagrodzenia przy jego zmianie, 
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• wprowadzono dodatek miesięczny za pełnienie obowiązków brygadzisty, za kierowanie brygadą do 
5 pracowników w wysokości 6%  liczonego od minimalnego wynagrodzenia do 8% za kierowanie 
brygadą powyżej 5 pracowników, 

• wprowadzono miesięczny dodatek do wynagrodzenia za prowadzenie archiwum zakładowego  
w wysokości kwotowej 150 zł, 

• wprowadzono korzystniejszy 100% dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających 
po dwóch pierwszych godzinach pracy nadliczbowej, w dniach wyznaczonych jako dni pracy,  

• wprowadzono korzystniejszy dodatek za pracę w porze nocnej, zamiast 20% stawki minimalnego 
wynagrodzenia za pracę 30%, 

• za prace uznane jako szczególnie uciążliwe i niebezpieczne, szkodliwe według postanowień 
układowych postanowiono, że pracownicy otrzymają dodatkowe wynagrodzenie w wysokości od 5 
do 15 %,w zależności od zakwalifikowania do określonej grupy od i do V, 

• strony układu uzgodniły, że pracownicy za każdą godzinę pełnienia dyżuru domowego otrzymają 
30% dodatek wynikający ze stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego / nie niższego niż 
minimalne wynagrodzenia za pracę/, w dniach pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy 
oraz  40 % dodatek za pracę w niedziele i święta, 

• uzgodniono, że pracownicy za wieloletnią pracę otrzymają nagrody jubileuszowe, po 20 latach pracy 
od 200 %  do 600%, po 50 latach pracy z otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia 
liczonego jak według zasad obowiązujących przy naliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy,   

• przyznano pracownikom korzystniejsze niż należne  na podstawie przepisu kodeksu pracy odprawy 
emerytalne, rentowe poczynając od 10 lat pracy, w wysokości od 100 % do 500 % po 50 latach 
pracy, 
 

  
• w układzie zawarto postanowienie, że pracownicy piekarni otrzymają za każdy dzień pracy deputat 

w naturze w postaci  2 bochenków chleba, uczniowie 1 bochenka chleba, 
• za pracę zmianową na II zmianie przyznano pracownikom dodatek w wysokości 5% stawki 

godzinowej, 
• wprowadzono korzystniejsze odprawy emerytalne, rentowe po 15 latach zatrudnienia od 150% 

wynagrodzenia zasadniczego / nie mniejsze jednak niż to wynika z art. 921  kodeksu pracy/, do 800 
% tego wynagrodzenia, po 50 latach pracy,  

• przyznano pracownikom nagrody jubileuszowe wyłącznie za okresy zatrudnienia w zakładzie po 
przepracowaniu 25 lat 100% wymiaru /wynagrodzenia zasadniczego/ do 350% po przepracowaniu 
50 lat pracy, 

• ustalono, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, brygadziści otrzymają dodatek 
funkcyjny od 75 do 690 zł,  

• postanowiono, że po przepracowaniu 5 lat w zakładzie pracownikom będzie przysługiwał dodatek za 
staż pracy od 1% do maksymalnie 20%, 

• pracownicy na postawie zawartego układu otrzymają miesięczna premię regulaminową od 20 do 25 
% wynagrodzenia zasadniczego, 

• pracownicy księgowości za sporządzenie bilansu otrzymają od 50 do 100 % wynagrodzenia 
zasadniczego.    
 

  
• postanowiono, że pracownicy za wieloletnią pracę otrzymają nagrody jubileuszowe, już po 15 latach 

pracy od 150 %  do 800%, po 50 latach pracy, z ogólnej ustalonej zakładowej podstawy wymiaru,  
• przyznano pracownikom korzystniejsze niż należne  na podstawie przepisu kodeksu pracy odprawy 

emerytalne, rentowe poczynając od 10 lat pracy, w wysokości od 150 % do 900 % po 50 latach 
pracy,   z wymiaru jw., 

• wprowadzono dodatek za staż pracy w wysokości 1,5 % podstawy wymiaru /liczonego od ustalonej 
zakładowej kwoty bazowej/ za każdy przepracowany rok, bez ograniczenia jego maksymalnego 
wymiaru tego świadczenia.  
 

  
• wprowadzono dłuższą 30 minutową przerwę, niepodzielną, wliczaną do czasu pracy dla wszystkich 

pracowników, z zwiększeniem o 15 minut ww. przerwy po 8. godzinie dla pracowników 
zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy 12 godzinnym, 

• przyznano pracownikom zatrudnionym w zmianowej organizacji czasu pracy miesięczny dodatek 
w wysokości 600,00 zł, 
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• pracownicy odchodzący na emeryturę lub rentę po 20 latach pracy otrzymają 200% podstawy 
wymiaru, po 30 latach /i więcej/ 300 % podstawy wymiaru, tj. wynagrodzenia  liczonego jak 
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 

• przyznano pracownikom za pracę w warunkach szkodliwych, a także w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych dodatki od 0,45 zł do 0,55 zł za każdą godzinę pracy w tych warunkach, 

• z tytułu Dnia Chemika przyznano pracownikom gratyfikacje pieniężne w wysokości ustalanej 
w danym roku kalendarzowym, 
 

  
• zwiększono pracownikom w stosunku do wynikającej z kodeksu pracy przerwę na spożycie posiłku 

do 30 minut, 
•  przyznano pracownikom zatrudnionym w zmianowej organizacji czasu pracy miesięczny dodatek 

w wysokości 600,00 zł, 
• pracownicy odchodzący na emeryturę lub rentę po 20 latach pracy otrzymają 200% podstawy 

wymiaru, po 30 latach /i więcej/ 300 % podstawy wymiaru tj. wynagrodzenia  liczonego jak 
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, 

• przyznano pracownikom za pracę w warunkach szkodliwych, a także w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych dodatki od 0,45 zł do 0,55 zł za każdą godzinę pracy w tych warunkach, 

• z tytułu Dnia Chemika przyznano pracownikom gratyfikacje pieniężne w wysokości ustalane 
w danym roku kalendarzowym, 

• przewidziano dla pracowników, którzy wzorowo wykonują swoje obowiązki nagrody i wyróżnienia 
związane również z nagrodą pieniężną w postaci 20% średniej miesięcznej płacy zakładowej w roku 
poprzednim.  

 

Liczba odwoła ń od odmowy rejestracji do s ądu oraz informacja o postanowieniach s ądów 

o uwzgl ędnieniu lub oddaleniu odwołania;      

 
W  2013r. strony układów nie odwołały się od odmowy rejestracji  zakładowego układu zbiorowego 

pracy lub protokołów dodatkowych do sądu pracy. 

 

Liczba aktualnie obowi ązujących układów: 
 
Uwzględniając liczbę zawartych oraz rozwiązanych układów oraz sytuacje, o których mowa 

w art. 2418 i 24129 § 3 kodeksu pracy na dzień 31.12. 2012r., ilość układów wynosi  621. 
 

Formy działalno ści szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie pra wa układowego. 

 
W 2013r. nie prowadzono szkoleń dla pracodawców, związków zawodowych obejmujących 

problematykę zbiorowego prawa pracy. 
W toku kontroli dokonywano sprawdzenia przestrzegania postanowień zakładowych układów 

zbiorowych pracy, przy czym w czasie kontroli prowadzonej przez inspektorów pracy udzielano pracodawcy, 
pracownikom i zakładowym organizacjom związkowym szeroko rozumianej pomocy prawnej, w zakresie 
prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy. 

Po zakończeniu kontroli  wydano 4 wnioski w wystąpieniach obejmujące postanowienia układowe. 
 

Podsumowanie oraz wnioski i uwagi: 

 
W 2013r. wpisano do rejestru Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy 9 nowych zakładowych 

układów zbiorowych pracy oraz 43 protokoły dodatkowe. 

W  2013r. nie zmieniała się zasadniczo treść postanowień zakładowych układów zbiorowych pracy, 
w których regulowano głównie ponadobligatoryjne świadczenia pieniężne pracowników wynikające ze 
stosunku pracy, w dużym jednak zakresie powielając przepisy m.in. kodeksu pracy. 

W protokołach dodatkowych dokonywano generalnie zmian na niekorzyść pracowników, przy czym 
w dużej mierze w odniesieniu regulacji o nie tworzeniu, obniżeniu zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych. 
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Strony zakładowych układów zbiorowych pracy  zawierały postanowienia niezgodne z prawem 
przede wszystkim z powodu niedostatecznej nieznajomości obowiązujących przepisów prawa pracy bądź 
błędnej ich odczytywania. 

Z powodu nadal utrzymujących się nieprawidłowości, wątpliwości dotyczących przepisów prawa 
pracy zaplanowane zostanie w 2014 r. organizowanie szkoleń w powyższym zakresie dla organizacji 
pracodawców, organizacji związkowych w celu przybliżenia tych zagadnień stronom zakładowych układów 
zbiorowych pracy, również w celu  promowania tej formy źródła prawa wewnątrzzakładowego. 

 

Zakładowe układy zbiorowe pracy przewiduj ące korzystniejsze zasady wynagradzania.  
 
Zaznaczyć należy, że tylko nieliczne  strony zakładowych układów zbiorowych pracy wprowadzały 

do układów  znacznie korzystniejsze postanowienia dotyczące np. wynagrodzeń za pracę niż wynikające 
z obowiązujących minimalnych przepisów prawa pracy, bądź wprowadzały korzystniejsze postanowienia  
spoza tego obszaru, ze względu na korzystną sytuację finansową wynikająca z rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej, np. dostarczaniem energii cieplnej.   

 
W okresie sprawozdawczym zrejestrowano 9  zakładowych układów zbiorowych pracy.  
Korzystniejsze zasady wynagradzania i nabywania innych świadczeń pieniężnych ze stosunku 

pracy: 
− za pracę w godzinach nadliczbowych  w 3 zakładowych układach zbiorowych pracy, 
−  pracownicy otrzymali  prawo do wyższego dodatku poprzez podwyższenie stawek 

osobistego zaszeregowania, zwiększenie % kwoty dodatku za pracę w niedziele, święta w 4  
nowo zawartych  zakładowych układach zbiorowych pracy.  

−  za pracę w porze nocnej w 4 zakładowych układach zbiorowych pracy, wprowadzono np. 
postanowienie o dodatku za pracę w porze nocnej w wysokości 30 %  za każdą godzinę 
pracy liczoną od minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

− nagrody jubileuszowe wprowadzono w 5 układach, 
− odprawy emerytalne i rentowe znacznie korzystniejsze niż minimalne, przewidziane 

w kodeksie pracy zawarto we wszystkich zarejestrowanych 9  układach. 
 
W 2013r. z zarejestrowanych zakładowych układów zbiorowych pracy po raz pierwszy zawarto  1 

układ, 8 układów strony układów zawarły po raz kolejny. 
 
 

18. Spory zbiorowe pracy 
 

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

pracodawcy zgłosili, zgodnie z dyspozycją art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.), 16 sporów zbiorowych prowadzonych w 14 zakładach 

pracy. 

Ponadto zarówno pracodawcy, jak i zakładowe organizacje związkowe zgłaszały informacje 
dotyczące wszczęcia dialogu społecznego, zaawansowania konsultacji i mediacji w sporach rozpoczętych 
w latach ubiegłych oraz informacje o sporach zakończonych.  

 
Informacja o rodzaju działalności wykonywanej przez pracodawców, u których został wszczęty spór 

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

lp. sekcja liczba 
1. B - górnictwo i wydobywanie 1 
2. C - przetwórstwo przemysłowe 6 
3. D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
2 

4. G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

1 

5. H - transport i gospodarka magazynowa 2 
6. Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4 

 
Z przedstawionej tabeli wynika, iż w 2013 r. spory zbiorowe powstawały najczęściej w zakładach 

pracy zaliczanych wg katalogu rodzajów działalności PKD do sekcji C- przetwórstwo przemysłowe. Wśród tej 
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grupy pracodawców znalazły się zakłady pracy o profilu działalności polegającym na produkcji instrumentów 
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), naprawie i konserwacji pozostałego 
sprzętu transportowego (33.17.Z), produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z), 
produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z), przetwórstwie mleka i wyrobie 
serów (10.51.Z), naprawie i konserwacji maszyn (33.12.Z). w dalszej kolejności największa liczba 
zawiadomień o wszczęciu sporu zbiorowego dotyczyła zakładów pracy zajmujących się świadczeniem opieki 
zdrowotnej i pomocą społeczną (4 zawiadomienia). Zakres prowadzonej działalności gospodarczej wśród tej 
grupy podmiotów obejmował we wszystkich przypadkach działalność szpitali (86.10.Z). Można zatem 
zaobserwować, że w porównaniu z rokiem 2012 r., liczba sporów zbiorowych w zakładach pracy 
zajmujących się świadczeniem opieki zdrowotnej nieznacznie zmalała, jednakże w dalszym ciągu utrzymuje 
się na wysokim poziomie. 

 
Liczba żądań zgłoszonych pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 

 
• warunków pracy    – 2 
• warunków płacy    – 12 
• świadczeń socjalnych   – 1 
• praw i wolności związkowych  – 1 
• innych, nieobjętych definicją sporu  – 5 
 

Przykłady: 

• wypełnienie zobowiązań inwestycyjnych wynikających z Pakietu Socjalnego i Porozumienia, 
złożonych przez inwestora strategicznego przy zakupie akcji spółki,  

• zaniechanie przez pracodawców likwidacji działalności (funkcji) poprzez: zapewnienie, aby 
prowadzone procesy restrukturyzacyjne nie powodowały obniżenia dotychczasowego poziomu 
zatrudnienia przy spełnieniu warunku zachowania indywidualnego stanu personalnego 
zatrudnienia; zawarcie porozumienia zabezpieczającego interesy przejętych/przejmowanych 
pracowników w procesach restrukturyzacji, 

• brak możliwości opiniowania zmian struktury i wielkości zatrudnienia w 2013 r., 
• wstrzymanie procesu restrukturyzacyjnego polegającego na przejściu części zakładów pracy 

przedsiębiorstwa do czasu podpisania porozumień zbiorowych pracy 
 
W dwóch przypadkach pracodawcy nie wskazali w zawiadomieniach o wszczęciu sporu zbiorowego, 

jakiego rodzaju żądania zostały zgłoszone przez organizacje związkowe. 
  
W 2013 r. na wniosek organizacji związkowych działających u pracodawców, którzy równocześnie 

zawiadomili Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy o wszczęciu sporu zbiorowego, przeprowadzone 

zostały dwie kontrole. w obu przypadkach kontrole miały związek z żądaniami zgłaszanymi pracodawcom 

przez związki zawodowe w ramach sporu. 

 
 
W wyniku kontroli wydawano środki prawnych dotyczące sporu zbiorowego; skierowano 

3 wystąpienia do pracodawców.  
Przykłady: 

  
W toku kontroli Inspektor Pracy stwierdził, iż postanowienie porozumienia dotyczące wzrostu 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u pracodawcy w roku 2013 o 1% powyżej poziomu inflacji w roku 
2012 nie zostało wykonane. Jednocześnie Inspektor Pracy ustalił, iż w okresie od stycznia do lipca 2013 r. 
pracodawca składał organizacjom związkowym propozycje wzrostu przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia na poziomie 4,2%. 

  
W toku kontroli Inspektor Pracy ustalił, że pracodawca i związki zawodowe zawarły porozumienie, na 

mocy którego strony uzgodniły wypłatę dodatku do wynagrodzenia.  
Inspektor Pracy skierował do pracodawcy wystąpienie, w którym wniósł o przestrzeganie 

w przyszłości obowiązku konsultacji, uzgodnienia lub porozumienia z działającymi zakładowymi 
organizacjami związkowymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących indywidualnych lub zbiorowych spraw 
pracowniczych. 
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W 2013 r. wpłynęły łącznie 3 pisma, w których pracodawcy bądź organizacje związkowe 

poinformowali o zakończeniu sporu zbiorowego (jedno zawiadomienie dotyczyło sporu wszczętego w 2012 r. 

Wszystkie spory zakończyły się zawarciem stosownego porozumienia pomiędzy stronami.  

Ponadto w jednym przypadku strony powiadomiły o zawieszeniu sporu zbiorowego do czasu 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie porozumienia płacowego na rok 2013. 

 
Wnioski: 

W większości przypadków przedmiotem sporów zbiorowych powstałych w 2013 r. pomiędzy 
pracodawcą, a działającymi w zakładzie pracy związkami zawodowymi były warunki płacy, w tym również 
zakresie organizacje związkowe wysunęły największą liczbę żądań. Związki zawodowe domagały się 
w szczególności wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, przyznania dodatkowej odprawy, premii, nagrody, 
doładowania kart podarunkowych. Organizacje domagały się również respektowania zawartych wcześniej 
porozumień. W kilku przypadkach związki zawodowe wystąpiły z żądaniem zmiany sposobu prowadzenia 
procesu restrukturyzacyjnego, bądź w ogóle zaprzestania restrukturyzacji zakładu pracy w obawie przed 
utratą miejsc pracy przez pracowników. w jednym przypadku strona związkowa żądała zakończenia rokowań 
i podpisania nowego układu zbiorowego pracy.  

Spośród szesnastu sporów zbiorowych zgłoszonych Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Bydgoszczy 
w 2013 r., jedynie w dwóch przypadkach strony sporu powiadomiły o jego zakończeniu i podpisaniu w tej 
sprawie stosownego porozumienia. w dalszym ciągu, podobnie jak w latach ubiegłych, w przypadku sporów, 
w których nie doszło do zawarcia przez strony porozumienia, powodem odmowy jego zawarcia była 
najczęściej trudna sytuacja finansowa pracodawcy. 

 
 

19. Rejestracja informacji o przedłu żonych okresach rozliczeniowych 
czasu pracy 

 

Zawiadomienia o stosowaniu wydłu żonych okresów  

 

Przed nowelizacj ą przepisów Kodeksu pracy 
 
Do dnia 23 sierpnia 2013 r., art. 150 § 2 kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym przed ww. datą, 

dopuszczał stosowanie wydłużonych okresów rozliczeniowych w podstawowym i równoważnym systemie 

czasu pracy pod warunkiem poinformowania okręgowego inspektora pracy przez pracodawców, u których 

nie działała zakładowa organizacja związkowa lub w przypadku gdy zakładowa organizacja związkowa nie 

wyrażała zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych 

czasu pracy. 

 
W okresie tym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 20 zawiadomień 

o stosowaniu trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych w równoważnym systemie czasu pracy: 
• dwa zawiadomienia dotyczyły wprowadzenia czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych,  
• w jednym przypadku poinformowano o wprowadzeniu dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego bez 

wskazywania, jakiego systemu czasu pracy dotyczy zmiana. 
 

Po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy 

 
Po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896) nowelizującej przepis art. 150 kodeksu pracy 

obowiązek informowania okręgowego inspektora pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego dotyczy 

pracodawców stosujących przedłużony okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy na 

podstawie dotychczasowych rozwiązań oraz tych pracodawców, którzy korzystają z nowelizacji przepisów 

i zawierają porozumienia z przedstawicielami załogi o wydłużeniu do 12 miesięcy okresu rozliczeniowego 

w każdym systemie czasu pracy. 
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Po dniu 23 sierpnia 2013 r. wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy ogółem 

56 zawiadomień o stosowaniu trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych w równoważnym systemie czasu 
pracy oraz porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy i wprowadzeniu tzw. 
„ruchomego czasu pracy”. 

Wypełniając dyspozycję art. 150 § 2 k.p., pracodawcy u których nie działają zakładowe organizacje 
związkowe, a także pracodawcy, u których zakładowe organizacje związkowe nie wyraziły zgody na 
ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy przesłali 
łącznie 20 zawiadomień o stosowaniu trzymiesięcznych okresów rozliczeniowych w równoważnym systemie 
czasu pracy. w każdym przypadku zawiadomienia dotyczyły wprowadzenia trzymiesięcznych okresów 
rozliczeniowych. 

Po dniu 23 sierpnia 2013 r. pracodawcy przekazali również, zgodnie z art. 150 § 4 k.p., 33 kopie 
porozumień o przedłużeniu okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy.  

Spośród przekazanych kopii porozumień, w dziewięciu przypadkach porozumienia zawarte były 
z przedstawicielami organizacji związkowych działających u pracodawców. w pięciu przypadkach zawarto 
porozumienie o wprowadzeniu 12-miesiecznego okresu rozliczeniowego, w dwóch przypadkach 
o wprowadzeniu 6-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Wpłynęło również po jednej kopii porozumienia 
o wprowadzeniu dwumiesięcznego i trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego. Porozumienie 
o wprowadzeniu dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego dotyczyło pracowników zatrudnionych 
w systemie pracy w ruchu ciągłym. 

Z kolei spośród porozumień zawartych z przedstawicielami pracowników 19 porozumień dotyczyło 
wprowadzenia dwunastomiesięcznych okresów rozliczeniowych, dwa porozumienia miały na celu 
wprowadzenie sześciomiesięcznych okresów rozliczeniowych. Wpłynęły również dwie kopie porozumień 
o wprowadzeniu trzy miesięcznych okresów rozliczeniowych oraz jedna o wprowadzeniu pięciomiesięcznego 
okresu rozliczeniowego.  

Na podstawie powyższego zestawienia można zauważyć tendencję, że przedmiotem porozumień 
zawieranych z przedstawicielami pracowników w zdecydowanej większości przypadków było wprowadzenie 
maksymalnego, dwunastomiesięcznego okresu rozliczeniowego. Przedłużony okres rozliczeniowy dotyczył 
najczęściej pracowników działu produkcji. 

W trzech przypadkach pracodawcy przekazali również kopie porozumień zawartych 
z przedstawicielami pracowników o wprowadzeniu  tzw. ruchomego czasu pracy (art. 1401 k.p.). Stosownie 
do art. 150 § 4 k.p. pracodawcy nie mieli obowiązku, analogicznie jak w przypadku przedłużania okresów 
rozliczeniowych, przekazywania kopii porozumienia w powyższej sprawie Okręgowemu Inspektorowi Pracy. 

W jednym przypadku pracodawca poinformował również, że w jego zakładzie pracy obowiązuje 
podstawowym system czasu pracy. Rozliczanie zatrudnionych pracowników odbywa się 
w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Pracownicy pracują w systemie jednozmianowym, a praca 
odbywa się od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do 15.00. Żaden przepis prawa nie nakłada na 
pracodawców obowiązku informowania Okręgowego Inspektora Pracy o stosowaniu podstawowego systemu 
czasu pracy. 

 

Nieprawidłowo ści: 
Największa liczba nieprawidłowości związanych z wypełnianiem przez pracodawców obowiązków 

wynikających ze znowelizowanego przepisu art. 150 k.p. dotyczyła nieprzekazywania kopii porozumienia 
o przedłużeniu okresu rozliczeniowego. w swoich pismach pracodawcy informowali najczęściej, że takie 
porozumienie zostało zawarte, względnie wskazywali jego treść. Nie przekazywano natomiast samej kopii 
porozumienia. We wszystkich przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości pouczono pracodawców o treści 
art. 150 k.p. i obowiązkach wynikających z tego przepisu oraz wezwano ich do nadesłania kopii 
porozumienia. Niejednokrotnie również stronę pracowniczą reprezentował tylko jeden przedstawiciel załogi, 
podczas gdy art. 150 § 3 k.p. mówi o porozumieniu zawieranymi z przedstawicielami pracowników. w kilku 
przypadkach nieprawidłowości dotyczyły również niezachowania terminu przekazania kopii porozumienia. 
Przepis art. 150 § 4 k.p. stanowi, że pracodawcy mają obowiązek przykazywania kopii porozumienia 
w terminie 5 dni. W niektórych przypadkach porozumienia wpływały po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 
dniach od daty ich zawarcia.  

 
  


