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1 Wyniki kontroli przeprowadzanych w ramach realiza cji zada ń 
długofalowych obejmuj ących lata 2013-2015 

 

A Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudn ianiu. 
 

1.1. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach ws kazujących na istnienie stosunku pracy – 

kontrole skargowe”. 
 

 

W związku z realizacją tematu inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzili 37 kontroli. w kontrolowanych zakładach pracę wykonywało 2666 osób, w tym 930 osób 

na podstawie umów cywilnoprawnych i 5 podmiotów samozatrudniających się.  

 

Podczas przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy rozpatrzyli 37 skarg, z czego 10 skarg było 
zasadnych, 10 częściowo zasadnych i 17 niezasadnych. 

Przedmiot skarg rozpatrzonych w ramach realizacji tematu stanowiły przede wszystkim : 
• zawarcie umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy 

powinna być zawarta umowa o pracę, 
• obiecanie zawarcia umowy o pracę a następnie przedkładanie umowy cywilnoprawnej,  
• nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę t.j. niewypłacanie 

wynagrodzenia lub nieterminowa wypłata wynagrodzenia, 
• brak potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę, 
• nieprowadzenie ewidencji czasu pracy lub prowadzenie jej nierzetelne, 
• żądanie wystąpienia przez inspektora pracy do sądu z pozwem o ustalenie istnienia 

stosunku pracy.  
 

W wyniku kontroli stwierdzono przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy. Informację o liczbie stwierdzonych przypadków obrazują niniejsze 
tabele :  
 

Rodzaj umów 

cywilnoprawnych 

zawartych 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 

prowadz ącymi 

jednoosobowo 

działalno ść 

gospodarcz ą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów 

cywilnoprawnych 

zawartych(w ocenie 

inspektorów pracy) 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

170 0 16 0 8 0 0 0 
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Rodzaj umów 

cywilnoprawnych 

zawartych 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

Zlecenie o dzieło 

z osobami 

prowadz ącymi 

jednoosobowo 

działalno ść 

gospodarcz ą 

inne 

Forma umowy pisemna Ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba 

pracodawców 

zawierających (w 

ocenie inspektorów 

pracy) umowy 

cywilnoprawne 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

26 0 16 0 1 0 0 0 

 
Na podstawie ustaleń kontroli inspektorzy pracy wnieśli w 2013 r. 7 powództw o ustalenie istnienia 

stosunku pracy. Sądy Pracy rozpoznały 6 powództw ustalając stosunek pracy w 4 sprawach w formie ugody 
sądowej. W dwóch sprawach dotyczących osób pracujących bez jakichkolwiek umów, sąd oddalił wniesione 
przez inspektora pracy powództwa. Postępowanie w 1 sprawie jest w toku. 

 
Szczegółowe zestawienie obrazuje tabela:  

liczba 
powództw 

wniesionych 
w wyniku 
kontroli 

liczba 
osób na 

rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

liczba 
pracodawców 

których 
dotyczyły 

powództwa 

rodzaj i liczba umów cywilnoprawnych 

Rozstrzygni ęcie- 
dane liczbowe 
(wg obja śnień 

pod tabel ą) 

 

zlecenie  dzieło  
jednoosobowa 

działalno ść 
gospodarcza 

inne  

7 7 5 2 2 0 
3 

(bez 
umowy) 

a)- 0 
b)- 0 
c)- 0 
d)- 4 
e)- 2 
f)- 4 
g)- 0 
h)- 0 

*objaśnienia 

a) zwrot powództwa 
b) cofnięcie powództwa 
c) zawieszenie powództwa 
d) ustalenie istnienia stosunku pracy 
e) oddalenie powództwa 
f) ugoda sądowa 
g) umorzenie postępowania 
h) inne 
 
 W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w związku z realizacją tematu 

skierowano do pracodawców 13 wystąpień zawierających 14 wniosków dotyczących 45 pracowników . 
Pracodawcy wykonali 8 wystąpień zawierających 8 wniosków zawierając w miejsce dotychczasowych umów 
cywilnoprawnych umowy o pracę. w toku kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 12 poleceń, 
które zostały wykonane. w wyniku tych czynności z 38 osobami zawarto umowy o pracę.  

W 2013 r. nie wystąpiły przypadki wstępowania do postępowania przez inspektora pracy za zgodą 
wnoszącego powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. 
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Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów (nieprawidłowości) :  
• W toku kontroli inspektor pracy stwierdził, że właściciel firmy nie zawarł z wykonującymi 

roboty budowlane 2 osobami umów o pracę. Przedsiębiorca odmówił zawarcia umowy 
o pracę, twierdząc, że zawarł ustne umowy o dzieło. Inspektor pracy skierował powództwo 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

• W toku kontroli inspektor pracy stwierdził, że 2 osoby wykonywały zawód nauczyciela na 
podstawie umowy o dzieło. Sposób świadczenia pracy wyczerpywał cechy stosunku pracy 
określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Inspektor pracy skierował powództwa do sądu pracy. 
Po wyjaśnieniu pracodawcy zagadnień dotyczących zasad zawierania umów prawa 
cywilnego i prawa pracy zawarto ugodę sądową ustalającą stosunek pracy.  
 

Z informacji umieszczonych w dokumentacji z kontroli oraz rozmów inspektorów pracy 
z pracodawcami wynika, iż najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których powinny być zawarte umowy o pracę są :  

 
według pracodawców  : 

• chęć zmniejszenia lub uniknięcia kosztów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem 
pracownika, 

• większa elastyczność w stosowaniu umów cywilnoprawnych, 
• mniejsza ilość obowiązków spoczywających na pracodawcy w sytuacji zawierania umów 

o pracę i umów cywilnoprawnych, 
• brak uprawnień pracowniczych przy umowach cywilnoprawnych, 
• nieznajomość przepisów prawa pracy i prawa cywilnego, 
• trudniejsze dochodzenie swoich roszczeń przez zleceniobiorców (brak uprawnień PIP), 

według inspektorów pracy: 
• uniknięcie obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej, 
• brak obowiązku stosowania rygorów wynikających z prawa pracy – czas pracy, urlopy 

wypoczynkowe, minimalne wynagrodzenie, 
• nieznajomość przepisów prawa pracy i prawa cywilnego w zakresie stosowania różnego 

rodzaju umów 
• zmniejszenie kosztów pracy. 

 

W wyniku skierowanych podczas kontroli 12 poleceń z 38 pracownikami zawarto umowy o pracę, realizując 

wnioski zawarte wystąpieniu zawarto 34 umowy o pracę .  

 

Przykłady: 
• właściciel firmy X przekształcił 17 umów zlecenia w umowy o pracę na okres od dnia 1.01.2013 r. do 

dnia 28.02.2013 r. i wydał świadectwa pracy za powyższy okres.  
• właścicielka firmy Y przekształciła umowę zlecenia w umowę o pracę na okres od dnia 1.06.2013 r. 

do dnia 30.09.2013 r. z kobietą w ciąży.  
• w wyniku postępowania przed Sądem Pracy w formie ugód sądowych dokonano ustalenia, że strony 

wiązał stosunek pracy w tym dla 2 osób wykonujących czynności na podstawie umowy o dzieło 
w charakterze nauczycieli.  
 
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013 r. w związku z realizacją tematu wskazuje na stosunkowo 

niski poziom świadomości prawnej. Dotyczy to w szczególności małych firm. Problem zawierania różnego 
rodzaju umów prawa cywilnego dotyka szczególnie branży budowlanej gdzie np. zawieranie umów o dzieło 
traktuje się w każdym stanie faktycznym jako norma. Z kolei w dużych firmach posiadających profesjonalną 
obsługę prawną bardzo często przy zawieraniu umów prawa cywilnego wskazuje się na zasadę swobody 
woli stron jako elementu decydującego o rodzaju zawartej umowy. Nie bierze się pod uwagę problemu 
przymusu ekonomicznego czy rzeczywistego sposobu realizacji tego rodzaju umów. Zdarzają się również 
sytuacje, gdy osoby wykonujące czynności na podstawie umów prawa cywilnego wręcz nie są 
zainteresowane zmianą rodzaju umowy mimo, że pracują jak pracownicy i nie wyrażają zgody na podjęcie 
interwencji przez inspektora pracy. 

Inspektorzy pracy w toku spotkań ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi kładli 
szczególny nacisk na zagadnienia dotyczące zawierania umów prawa cywilnego w warunkach, w których 
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę; informowali o różnicach 
w statusie osób, z którymi zawarto umowy prawa cywilnego i umowy o pracę.  



Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku 

 

120 

 

 

Działania inspektorów pracy w postaci wystąpień i poleceń pozwoliły nie tylko na przekształcenie wielu 

umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, ale również były sygnałem dla pracodawców co do rozważenia 

jakiego rodzaju umowy w przyszłości będą zawierać. Istotny jest też wzrost świadomości osób, z którymi 

zawierane są umowy prawa cywilnego jak i prawa pracy.  

 

Dlatego niezbędne jest kontynuowanie tematu w latach następnych. Ponadto istotne jest również 
prowadzenie działań prewencyjnych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, rozdawanie wydawnictw, 
których adresatami będą pracodawcy, pracownicy, osoby poszukujące zatrudnienia, organizacje społeczne 
i zawodowe. 

Działania powyższe powinny zwiększyć poziom świadomości prawnej w zakresie zawierania umów 
praw cywilnego i prawa pracy. 

 

1.2. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach ws kazujących na istnienie stosunku pracy – 

pozostałe kontrole nie zwi ązane ze skargami 
 

W związku z realizacja tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 

przeprowadzili 83 kontrole u 83 przedsiębiorców.  

W kontrolowanych firmach pracę wykonywało 4643 osób, w tym 759 osób na podstawie umów 

cywilnoprawnych i 13 podmiotów samozatrudniających się. 

 
W wyniku kontroli stwierdzono przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy. Informację o liczbie stwierdzonych przypadków przedstawiają 
poniższe tabele :  

 
 
 

 

Rodzaj umów 

cywilnoprawnych 

zawartych 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 

prowadz ącymi 

jednoosobowo 

działalno ść 

gospodarcz ą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów 

cywilnoprawnych 

zawartych(w ocenie 

inspektorów pracy) 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

129 0 46 0 3 0 0 0 
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Rodzaj umów 

cywilnoprawnych 

zawartych 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 

prowadz ącymi 

jednoosobowo 

działalno ść 

gospodarcz ą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba 

pracodawców 

zawierających (w 

ocenie inspektorów 

pracy) umowy 

cywilnoprawne 

w warunkach 

właściwych dla 

stosunku pracy 

 

48 0 15 0 1 0 0 0 

 

 
Podczas kontroli prowadzonych w związku z realizacja tematu inspektorzy pracy nie stwierdzili 

przypadków zawierania innego rodzaju umów (poza umowami zlecenia i o dzieło) w warunkach naruszenia 
art.22 § 1 Kodeksu pracy.  

Na podstawie dokonanych ustaleń inspektorzy pracy wnieśli w 2013 r. 8 powództw o ustalenie 
istnienia stosunku pracy. Sądy pracy rozpoznały 4 powództwa ustalając stosunek pracy w 4 sprawach. 
Postępowanie w pozostałych 4 sprawach toczy się.  

Szczegółowe dane obrazuje tabela: 

 

liczba 

powództw 

wniesionyc

h w wyniku 

kontroli 

liczba 

osób na 

rzecz 

których 

wniesiono 

powództw

a 

liczba 

pracodawcó

w których 

dotyczyły 

powództwa 

rodzaj i liczba umów 

cywilnoprawnych 

Rozstrzygni ęci

e- dane 

liczbowe (wg 

objaśnień pod 

tabelą)* 
 

zleceni

e 

dzieł

o 

jednoosobow

a działalno ść 

gospodarcza 

inn

e 
 

8 8 2 0 8 0 0 

a)-0 

b)-0 

c)-0 

d)-4 

e)-0 

f)-0 

g)-0 

h)-0 
*objaśnienia 

a) zwrot powództwa 

b) cofnięcie powództwa 

c) zawieszenie powództwa 

d) ustalenie istnienia stosunku pracy 

e) oddalenie powództwa 
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f) ugoda sądowa 

g) umorzenie postępowania 

h) inne 

 

W wyniku kontroli prowadzonych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy w związku 
z realizacja tematu inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 36 wystąpień zawierających 47 wniosków 
dotyczących przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę na rzecz 139 osób. 

 
Wykonano 24 wystąpienia zawierające 29 wniosków, w wyniku których przekształcono umowy 

cywilnoprawne w umowy o pracę 77 osobom.  

 
W toku kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 30 poleceń, które zostały wykonane. 

w wyniku tych czynności z 61 osobami zawarto umowy o pracę. Inspektorzy pracy spotkali się również 
z przypadkami sprzeciwiania ze strony osób, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne podejmowania 
jakichkolwiek działań na ich rzecz w celu zmiany treści umowy. Czasami było to podyktowane obawą przed 
utratą pracy będącej jedynym źródłem utrzymania. 

Nie było przypadku wstąpienia do postępowania przez inspektora za zgodą wnoszącego powództwo 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów (nieprawidłowości) :  
• Inspektor pracy stwierdził zawarcie 5 umów zlecenia na przeprowadzenie prac remontowych 

przez pracowników sanatorium, którzy w zakresie swoich obowiązków mieli prace 
konserwacyjno-remontowe.  

• W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno-wyjaśniającymi w zakresie 
zawieranych umów cywilnoprawnych ustalono, że pracodawca przekazuje nieprawdziwe 
informacje dotyczące wypłaconych wynagrodzeń. Ustalono, że firma zawarła 85 umów 
cywilnoprawnych. Umowy zawierane są na bardzo niskie kwoty niewspółmierne 
z obowiązkami wynikającymi z zawartych umów. Tym samym zachodzi uzasadnione 
podejrzenie omijania prawa w zakresie opłacania podatków i składek ZUS. Sprawę 
przekazano do ZUS i UKS w Bydgoszczy.  

 

Przyczyny narusze ń prawa : 

Z informacji umieszczonych w dokumentacji z kontroli oraz rozmów inspektorów pracy 
z pracodawcami wynika, iż najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których powinny być zawarte umowy o prace są :  

 
• według pracodawców :  • według inspektorów pracy:  

- chęć zmniejszenia lub uniknięcia kosztów 

związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem 

pracownika,  

- większa elastyczność w stosowaniu umów 

cywilnoprawnych,  

- mniejsza ilość obowiązków spoczywających na 

pracodawcy w sytuacji zawierania umów o pracę 

i umów prawa cywilnego, 

- słaba znajomość przepisów prawa pracy i prawa 

cywilnego, 

- trudniejsze dochodzenie swoich roszczeń przez 

zleceniobiorców (brak uprawnień PIP), 

- uniknięcie obowiązku prowadzenia dokumentacji 

pracowniczej,  

- brak obowiązku stosowania rygorów wynikających 

z prawa pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, 

minimalne wynagrodzenie,  

- nieznajomość przepisów prawa pracy i prawa 

cywilnego w zakresie stosowania różnego rodzaju 

umów, 

- zmniejszenie kosztów pracy.  
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W związku z przeprowadzonymi kontrolami oraz zastosowanymi środkami wydanymi w celu wyeliminowania 

nieprawidłowości dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinny być 

zawarte umowy o pracę uzyskano następujące efekty : w wyniku skierowanych podczas kontroli 30 poleceń 

z 61 osobami zawarto umowy o pracę, realizując wnioski zawarte w wystąpieniach zawarto 77 umów 

o pracę.  

 

Realizując kontrole inspektorzy pracy w toku spotkań ze związkami zawodowymi i organizacjami 
społecznymi kładli szczególny nacisk na problem tzw. „umów śmieciowych” wyjaśniając zagadnienia 
związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Informowali o różnicach w statusie osób, z którymi zawarto 
umowy prawa cywilnego i umowy o pracę. 

2.1. Zawieranie umów terminowych – kontrole skargow e 

 
W zakresie zawierania umów terminowych wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy w 2013 r. 1 skarga, dotycząca umowy na okres próbny. Jej przedmiotem było wypowiedzenie 
przez pracownika, a następnie próba cofnięcia złożonego oświadczenia woli. Po przeprowadzeniu czynności 
kontrolnych przez inspektora pracy skarga uznana została za niezasadną. 

Nie stwierdzono szczególnie rażących naruszeń przepisów prawa pracy w toku kontroli.  
Liczba skarg dotycząca naruszenia przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu dot. umów 

terminowych, które wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy była znikoma. Po 
przeprowadzeniu czynności kontrolnych przez inspektora pracy skarga okazała się niezasadna, pozwoliła 
jednak na przeprowadzenie przez inspektora pracy analizy dot. liczby zawieranych umów na czas określony 
w stosunku do wszystkich umów o pracę i ich okresów trwania.  

Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa według pracodawców to:  częsta zmiana przepisów 
prawa pracy, nieznajomość przepisów, niestabilna sytuacja gospodarcza, łatwiejszy tryb rozwiązania umów 
o pracę na czas określony od umów o pracę na czas nie określony, według inspektorów pracy : 
niewystarczająca znajomość przepisów prawa pracy zarówno przez pracodawców i pracowników.  

Istotnym elementem w trakcie kontroli jest poradnictwo prawne. Inspektor pracy w toku kontroli 
udzielił 7 porad prawnych dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. 

2.2. Zawieranie umów terminowych – pozostałe kontro le 
 

W związku z realizacją tematu przeprowadzono w 2013 roku 74 kontrole u 72 pracodawców 

 
W kontrolowanych podmiotach pracę wykonywało łącznie 6776 osób, w tym 6066 w ramach stosunku 

pracy. w ramach poddanych analizie umów zawartych na czas określony aż 2509 osób tj. ponad 41%  

pracowników świadczy pracę na takiej podstawie. 

 
Przykłady szczególnie rażących naruszeń przepisów (nieprawidłowości) przedstawiono w tabeli 

poniżej.  

 

Zagadnienia obj ęte kontrol ą 

Skala 

nieprawidłowo ści, 

liczba pracowników 

wobec których 

stwierdzono 

nieprawidłowo ści/ 

uchybienia  

Rażące przykłady  
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Prawidłowość sporządzania 

umów o pracę na czas 

określony  

116 uchybień wobec 

pracowników 

• pracodawca w 14 przypadkach zawarł umowy 
na okres powyżej 5 lat.  

• Pracodawca zawarł umowy długoterminowe 
na okres 10lat.  

• pracodawca w 13 przypadkach zawarł umowy 
na okres powyżej 5 lat. 

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wydano 

wnioski w wystąpieniu o stosowanie przepisów prawa 

pracy dotyczących nawiązywania stosunku pracy na 

podstawie umów na czas określony w sposób zgodny 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego 

prawa i zasadami współżycia społecznego. 

Prawidłowość zawieraniu 

kolejnych umów o pracę na 

czas określony (art. 251§1Kp) 

3 nieprawidłowości 

wobec pracowników 

• ustalono, że pracodawca zawarł 
z pracownikiem trzy umowy o pracę na czas 
określony.  

Inspektor pracy wydał polecenie zawarcia umowy 

o pracę na czas nieokreślony, które zrealizowano 

w trakcie kontroli. 

Zmiana warunków umowy 

o pracę w formie pisemnej  

7 nieprawidłowości 

wobec pracowników 

• w okresie obowiązywania ustawy z dnia 
01.07.2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu 
ekonomicznego dla pracowników 
i przedsiębiorców (Dz. U. nr 125, poz. 1035 
z 2009r.) zgodnie z art. 13 ww. aktu 
prawnego, okresy zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na podstawie 
kolejnych umów o pracę na czas określony 
między tymi samymi stronami stosunku pracy, 
nie mogą przekraczać 24 miesięcy. 
w przypadku umów zawartych w trakcie 
obowiązywania ustawy jw. z 4 pracownikami 
umowy o pracę na czas określony zawarto na 
okres przekraczający 24 miesiące. 

Prawidłowość rozwiązania 

umowy o pracę za 

wypowiedzeniem  

7 uchybień wobec 

pracowników 

• kontroli poddano prawidłowość rozwiązania 
stosunku pracy przy umowach na czas 
określony. Inspektor pracy stwierdził w 6 
przypadkach uchybienie polegające na 
niepełnym podaniu nazwy sądu, do którego 
można wnieść odwołanie.  

Inspektor pracy wydał wniosek w wystąpieniu 

o poprawne wskazywanie w oświadczeniu pracodawcy 

o wypowiedzeniu umowy o pracę sądu właściwego do 

rozstrzygania sporów ze stosunku pracy poprzez 

wskazanie jego pełnej nazwy, wydziału i adresu. 

Prawidłowość rozwiązania 

umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z winy 

pracownika art. 52 Kp 

1 nieprawidłowość 

wobec pracownika 

• w trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca 
rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 
kodeksu pracy, jednakże rozwiązanie umowy 
nastąpiło bez pisemnego oświadczenia woli 
pracodawcy i bez podania przyczyny 
rozwiązania umowy. 

Prawidłowość rozwiązania 

umowy o pracę bez 

wypowiedzenia z uwagi na 

długotrwałą chorobę, 

usprawiedliwioną nieobecność 

pracownika art. 55Kp 

1 nieprawidłowość 

wobec pracownika 

• w trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca 
rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z art. 53 § 1 kodeksu pracy, jednakże 
rozwiązanie umowy nastąpiło bez pisemnego 
oświadczenia woli pracodawcy. 
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Informacja o okresach, na jakie zawierano umowy na czas okre ślony. 
 

W ramach 74 kontroli poddano kontroli 2509 umów zawartych na czas określony. W tabeli poniżej 
dokonano analizy statystycznej zawartych umów terminowych.  
 

Lp.  Czas trwania umowy na czas okre ślony Liczba 

1 do 3 miesięcy 181 

2 od 3 do 6 miesięcy 16 

3 powyżej 6 miesięcy do roku 171 

4 powyżej roku do 3 lat 1236 

5 powyżej 3 do 5 lat 322 

6 powyżej 5 lat 583 

 Razem 2509 

 
W czasie przeprowadzonych 74 kontroli stwierdzono, że przeważająca większość umów o pracę na 

czas określony zawarta jest na okres do 3 lat – 1236 przypadków tj. prawie 50% zbadanych. Kolejnym 
okresem, na który zawierane są umowy to czas powyżej 5 lat w 583 przypadkach tj. ponad 23%. Bardzo 
rzadko pracodawcy decydują się na zawieranie umowy na czas określony od 3 do 6 miesięcy – 16 
przypadków tj.ok.0,7% , oraz do 3 miesięcy – 181 przypadków tj. ok. 7%. 

Zawieranie przez pracodawców umów na czas określony do 3 lat uzasadnione jest - przez samych 
zainteresowanych - niestabilną sytuacją gospodarczą, ze stosunkowo prostym sposobem rozwiązania 
umowy oraz kosztami pracodawcy, które są niewspółmiernie niższe przy rozwiązywaniu stosunku pracy. 
Rozstanie z pracownikiem zatrudnionym na czas nieokreślony wiąże się z dłuższym okresem 
wypowiedzenia oraz obowiązkiem jego uzasadnienia. Rozwiązanie umowy o pracę terminowej zawartej na 
okres powyżej 6 miesięcy z klauzulą o możliwości jej wypowiedzenia w terminie 2 tygodni nie pociąga za 
sobą dodatkowych kosztów i nie wymaga uzasadnienia. Z dokonanej analizy wynika, że umowy zawierane 
„na okresy powyżej 5 lat” - z reguły zawarte są na 10lat – w skrajnych sytuacjach nawet na 20lat. 
Pracodawcy wskazują, że zawieranie przez nich umów terminowych jest powodowane obawą przed ew. 
problemami finansowymi związanymi z niedawnym kryzysem finansowym, elastycznością umów 
terminowych oraz możliwością rozwiązania stosunku pracy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia.  

Zdaniem inspektora pracy powyższe wskazuje, że pracodawcy korzystają z możliwości nadanych 
przepisami do zawierania umów okresowych z możliwością ich wcześniejszego wypowiedzenia, co 
w konsekwencji może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-
gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego. Pracownicy nie odczuwają stabilizacji 
i bezpieczeństwa zatrudnienia przy umowach zawartych na czas określony. Sytuacja taka może wpływać na 
emigrację młodych, wykształconych osób na rynki stabilniejsze gospodarczo, finansowo oraz dające 
godziwą płacę pracownikom. 

Kontrolą objęto zagadnienia potwierdzania na piśmie zawartej umowy o pracę, prawidłowości 
sporządzania, zachowanie formy pisemnej przy zmianach umów o pracę, jednostronne zmiany warunków 
pracy i płacy w drodze wypowiedzenia, prawidłowość rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika oraz prawidłowość rozwiązania umowy o pracę ze względu na długotrwała chorobę. w tabeli 
poniżej zawarto dane statystyczne zbadanych zagadnień. 

 

lp. Badane zagadnienie 
Liczba 

zbadanych 

Stwierdzono  

Nieprawidłowo ści  Uchybienia  

1 
Potwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem 

umowy 
1981 1 0 

2 Prawidłowość sporządzenia umowy 2247 3 118 

3 
Zmiana warunków umowy o pracę (aneks) w formie 

pisemnej umowy 
171 7 0 
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lp. Badane zagadnienie 
Liczba 

zbadanych 

Stwierdzono  

Nieprawidłowo ści  Uchybienia  

4 
Jednostronna zmiana warunków pracy i płacy w drodze 

wypowiedzenia umowy 
2 0 0 

5 Prawidłowość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem: 278 0 7 

6 
Prawidłowość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

z winy pracownika (art. 52 Kp): 
18 1 0 

7 

Prawidłowość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia 

z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność 

pracownika w pracy (art. 53 Kp): 

82 0 1 

 
W trakcie kontroli 1981 umów o pracę stwierdzono 1 nieprawidłowość dotyczącą nie zawarcia 

umowy w formie pisemnej. Nieprawidłowość dotyczyła nie zawarcia umowy o pracę w pierwszym dniu 
zatrudnienia. Świadczy to o znikomym problemie w tym obszarze. W zakresie prawidłowości sporządzenia 
umów o pracę skontrolowano w ramach tematu aż 2247 umów o pracę, w ramach których stwierdzono tylko 
3 nieprawidłowości polegające na zawieraniu kolejnych umów o pracę na czas określony. W jednym 
przypadku pracodawca zawarł aż 5 umów terminowych z pracownikiem zatrudnionym od 2003r. a w 2 
kolejnych przypadkach pracodawca zawarł umowy o pracę na okres powyżej 24 miesięcy, zapominając 
o obowiązywaniu ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu. W zakresie jednostronnej zmiany warunków pracy 
i płacy w drodze wypowiedzenia zbadano 2 przypadki i nie stwierdzono nieprawidłowości przy zawieraniu 
umów na czas określony. Kontroli poddano 278 przypadków dotyczących prawidłowości rozwiązania umów 
o pracę za wypowiedzeniem. w ramach kontroli stwierdzono 7 uchybień polegających m.in. na zawarciu 
klauzuli o możliwości 2 tygodniowego wypowiedzenia przy umowie zawartej na/lub do 6 miesięcy, błędnym 
pouczeniu o prawie odwołania do Sądu Pracy. Zbadano 18 przypadków prawidłowości rozwiązania umów 
o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 Kp, stwierdzono 1 niedopełnienie obowiązku 
polegającego na nie zachowaniu formy pisemnej oświadczenia woli pracodawcy i braku podania przyczyny 
rozwiązania umowy.  

Można stwierdzić, że wachlarz stwierdzonych nieprawidłowości jest znikomy, biorąc pod uwagę 
liczbę skontrolowanych umów. Na przykładzie sprawdzonych umów stwierdzono 12 nieprawidłowości i 126 
uchybień. Uchybieniem według inspektorów pracy, jest zawieranie umów o pracę na czas określony powyżej 
3-5 lat.  

 
Podjęte działania prewencyjne i promocyjne.  
 

W ramach szkoleń, konferencji i dni otwartych organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy, zwłaszcza w ramach kampanii informacyjno - prewencyjnej „Zanim podejmiesz pracę”, 
przybliżano tematykę różnic pomiędzy umowami terminowymi a umowami zawartymi na czas nieokreślony.  

W związku z przeprowadzonymi kontrolami w ramach realizacji tematu inspektorzy pracy udzielili 
239 porad prawnych zarówno z prawa pracy jak i z technicznego bezpieczeństwa pracy. Porad prawnych 
udzielana pracodawcom, służbom kadrowo-płacowym oraz pracownikom. Podczas kontroli inspektorzy 
pracy udostępniali pracodawcom broszury informacyjne wydane nakładem PIP dotyczące przestrzegania 
przepisów prawa pracy.  

 
Uzyskane efekty 

 

W ramach przeprowadzonych 74 kontroli tematu wydano jedno polecenie dotyczące zawarcia 

z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony, które zostało wykonane w czasie kontroli. Ponadto 

inspektorzy pracy skierowali 127 wniosków w wystąpieniach z czego 106 zostało wykonanych.  

 
Wnioski dotyczyły przede wszystkim kierowania się, przy zawieraniu długoterminowych umów 

o pracę, społeczno- gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz 
zasadą zakazu dyskryminacji w przedmiocie uprawnień ze względu na rodzaj umowy.  
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Kontrole przeprowadzone w 2013 roku w ramach realizacji tematu pokazują, iż pracodawcy często 

zatrudniają pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. w kontrolowanych podmiotach – na 

6066 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, aż 2509 osób (ok. 42%) to pracownicy zatrudnieni na 

podstawie umów terminowych.  

 
Umowy na czas określony zawierane są ze względu na łatwość ich rozwiązania oraz braku potrzeby 

uzasadniania wypowiedzenia. Jest to istotna różnica pomiędzy umowami zawartymi na czas określony 
a umowami zawartymi na czas nieokreślony. Dla pracodawców swoboda w wyborze pracowników oraz 
możliwość rozwiązania umowy z pracownikiem w ciągu 2 tygodni jest bardzo istotnym aspektem 
ekonomicznym. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na czas określony daje prostą korzyść: większą 
elastyczność dopasowania zasobów kadrowych do zamówień i eliminowania z zespołu pracowników, którzy 
nie spełniają oczekiwań, bez dodatkowych formalności. 

Niestety dla pracownika umowa zawarta na czas określony nie jest czynnikiem dającym 
bezpieczeństwo socjalne i stabilizację. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 
i związany z tym dłuższy okres wypowiedzenia, dają pracownikowi przede wszystkim stabilizację, poczucie 
bezpieczeństwa oraz większą szansą na znalezienie nowej pracy w trakcie wypowiedzenia.  

Obecne regulacje prawne dotyczące umów o pracę zawartych na czas określony powodują, iż 
zatrudnianie na podstawie tych umów jest zdecydowanie bardziej korzystne dla pracodawców, aniżeli 
zatrudnianie na podstawie umów na czas nieokreślony.  

Kodeks pracy nie reguluje okresu maksymalnego na jaki umowa terminowa może być zawarta. 
w związku z tym pracodawcy korzystają z tej sytuacji oraz z trudności na rynku pracy i zawierają umowy na 
czas określony.  

Należałoby rozważyć czy takie praktyki są zgodne ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem 
przepisów zawartych w art. 25 i 251 Kp oraz z zasadami współżycia społecznego.  

Na poziomie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w celu zwiększenia poziomu 
świadomości prawnej podmiotów sektora pracy ważne jest dalsze prowadzenie działań prewencyjnych 
i promocyjnych adresowanych zarówno do pracodawców, pracowników, osób poszukujących pracy oraz 
przedstawicieli organizacji związkowych i społecznych poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, kampanii 
promocyjnych, dni otwartych, podczas których przybliżona zostanie tematyka zawierania i rozwiązywania 
umów terminowych.  

 

 

2 Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach realiza cji zada ń ujętych 
w planie rocznym 

A Czas pracy w zakładach ró żnych bran ż za 2013 r. 
 

Realizując zadanie inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 85 podmiotach 

zatrudniających łącznie 53 158 pracowników, w tym 40 068 kobiet i 54 młodocianych. 

 
Kontrolą objęto pracodawców działających w sektorze prywatnym - 77 podmiotów zatrudniających 

łącznie 50 401 pracowników, w tym 38 212 kobiet i 54 pracowników młodocianych oraz w sektorze 
publicznym – 8 podmiotów zatrudniających łącznie 3 293 pracowników, w tym 1 856 kobiet. 

Kontrole przeprowadzono w 18 zakładach małych (zatrudniających do 9 pracowników), w 35 
jednostkach średnich (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), w 22 jednostkach dużych 
(zatrudniających od 50 do 249 pracowników) oraz 10 zakładach wielkich (zatrudniających ponad 250 
pracowników). 

 
Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy przeprowadzono w następujących branżach: 

• Przetwórstwo przemysłowe – 21 kontroli (3 415 pracowników) 
• Wytwarzanie energii – kontrola (15 pracowników) 
• Dostawa wody – 4 kontrole (166 pracowników) 
• Budownictwo – 6 kontroli (252 pracowników) 
• Handel i naprawy – 32 kontrole (45 470 pracowników) 
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• Transport i gospodarka magazynowa – 4 kontrole (90 pracowników) 
• Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 6 kontroli (84 pracowników) 
• Finanse i ubezpieczenia – 1 kontrola (40 pracowników) 
• Obsługa rynku nieruchomości – 1 kontrola (39 pracowników) 
• Działalność profesjonalna – 1 kontrola (179 pracowników) 
• Usługi administrowania – 2 kontrole (140 pracowników) 
• Administracja publiczna i obrona narodowa – 2 kontrole (91 pracowników) 
• Edukacja – 1 kontrola (3045 pracowników) 
• Opieka zdrowotna pomoc społeczna – 1 kontrola (67 pracowników) 
• Kultura, rozrywka i rekreacja – 1 kontrola (11 pracowników) 
• Pozostała działalność usługowa – 1 kontrola (54 pracowników) 

 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili przypadku nieprowadzenia 

ewidencji czasu pracy, natomiast w 23 podmiotach (27 % skontrolowanych zakładów) w stosunku do 206 
zatrudnionych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy polegające 
przede wszystkim na: 

• nieewidencjonowaniu liczby godzin pracy w dobie pracowniczej, pracy w dni wolne od 
pracy, w porze nocnej lub ewidencjonowania tej pracy nie na kartach pracy, 
a w odrębnych dokumentach – u 3 pracodawców:  

• niewykazywaniu godzin pracy w poszczególnych dobach pracowniczych – u 11 
pracodawców,  

• nieewidencjonowaniu faktycznie przepracowanych godzin – u 2 pracodawców: 
 
Inspektorzy stwierdzili również nieprawidłowości w zakresie ustalania systemów i rozkładów czasu 

pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy – na 83 skontrolowane zakłady w 11 
jednostkach (12,9 % wszystkich zakładów) pracodawcy nie spełnili ciążącego na nich obowiązku w ogóle, 
w 19 podmiotach (22,9 % zakładów) ustalono tylko systemy czasu pracy lub rozkłady czasu albo nie 
wskazano obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy. W 1 przypadku stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły wprowadzenia indywidualnego rozkładu czasu pracy; pracodawca zwrócił się do 
pracowników niebędących nauczycielami o zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy, z grupy 76 
pracowników 20 osób nie wyraziło na to zgody.  

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy wykazały, że w 1 przypadku pracodawca 
nieprawidłowo wprowadził przedłużony okres rozliczeniowy, do 3 miesięcy bez uprzedniego zawiadomienia 
o tym właściwego inspektora pracy, co było spowodowane nieznajomością przepisów. 

Inspektorzy pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r. stwierdzili przypadki 
nierekompensowania lub nieprawidłowego rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych 
wynikających z przekroczenia normy dobowej czasu pracy. Na 66 zakładów, w których zbadano ten problem 
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wobec 1098 pracowników, w 6 podmiotach stwierdzono, że 52 zatrudnionym ani nie wypłacono należnego 
wynagrodzenia za nadgodziny, ani nie udzielono czasu wolnego.  

W 9 zakładach stwierdzono nieprawidłowy sposób zrekompensowania pracy w godzinach 
nadliczbowych dla 64 pracowników polegający na udzielaniu czasu wolnego za przepracowane nadgodziny 
bez wniosku pracownika w wymiarze godzina za godzinę, po upływie okresu rozliczeniowego albo poprzez 
zaniżenie należnego dodatku za nadgodziny.  

Natomiast w 1 przypadku stwierdzono, że pracodawca najpierw zwalniał wcześniej pracowników 
z pracy, a potem, w przypadku wypracowania przez nich godzin nadliczbowych, odliczał ich niedopracowany 
czas jako czas wolny udzielony za przepracowane nadgodziny. W ocenie inspektora pracy takie 
postępowania mogło mieć na celu ukrywanie czasu postoju, gdy nie było pracy i niepłacenie za nadgodziny 
odliczane w takim wypadku pracownikom za czas nieprzepracowany, a więc nieponoszenie dodatkowych 
kosztów na rzecz pracowników.  

Brak rekompensaty za godziny nadliczbowe wynikał m.in. z niewypłacenia dodatku za nadgodziny 
w związku z dwukrotnym rozpoczynaniem pracy w tej samej dobie pracowniczej. Pracodawcy nie mieli 
zwykle świadomości, że w takim wypadku występują godziny nadliczbowe i że mają obowiązek wypłacenia 
dodatku za nadgodziny. W tych wypadkach część pracodawców nie przyjmowała do wiadomości, że istnieją 
przepisy ograniczające termin udzielenia czasu wolnego albo faktu, że w przypadku udzielania czasu 
wolnego bez wniosku pracownika jest on rekompensowany wyższym wymiarem czasu wolnego za 
nadgodziny. 

 
Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w 68 podmiotach w stosunku do 1049 objętych 

zagadnieniem pracowników wykazały u 7 pracodawców przypadki niewypłacenia wynagrodzenia lub 
nieudzielenia czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy 
średniotygodniowej w stosunku do 36 pracowników.  

 
Inspektorzy pracy w trakcie ujawnili nadal występujące przypadki dwukrotnego rozpoczynania pracy 

w tej samej dobie pracowniczej w 30 zakładach pracy (35% skontrolowanych podmiotów). Powyższe 
nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 193 pracowników na 1392 skontrolowanych, przy czym zostały 
one wykazane jedynie u tych pracodawców, którzy wykazywali godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, 
w związku z czym faktyczna skala uchybień w tym zakresie może być wyższa niż wynika to z danych 
statystycznych. Przyczynami tych nieprawidłowości było m.in., niewłaściwe planowanie godzin pracy, 
nieoczekiwane zamiany, często dokonywane między pracownikami bez wiedzy przełożonych lub 
pracodawców, co ujawniano dopiero w czasie kontroli. Dwukrotne rozpoczynanie pracy w tej samej dobie 
było również wynikiem stosowania przez pracodawców tzw. „ruchomego” czasu pracy przed wejściem 
w życie nowelizacji Kodeksu pracy, ponieważ albo takie były wnioski pracowników, albo pracodawcy 
uważali, że w tym wypadku pracownicy nie są pokrzywdzeni.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili przypadki niezapewnienia 
pracownikom należnego odpoczynku dobowego w 19 zakładach pracy wobec 108 pracowników.  

Ponadto ujawniono przypadki niezapewnienia odpoczynku tygodniowego w 20 zakładach wobec 55 
pracowników.  

Nieprawidłowości w tym zakresie często były wynikiem zmian w rozkładach czasu pracy 
pracowników – albo z inicjatywy pracodawcy, albo też z inicjatywy pracowników, nierzadko w wyniku zamian 
dokonywanych bez wiedzy i zgody przełożonych. Inspektorzy stwierdzali również nieprawidłowości 
w planowaniu pracy polegające na nieuwzględnianiu obowiązku zapewnienia należnego odpoczynku 
tygodniowego, co miało miejsce w przypadku planowania pracy w soboty jako dni robocze. 

Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy ujawniły znaczną skalę nieprawidłowości 
w zakresie zapewniania pracownikom dni wolnych od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Na 70 
podmiotów, w których odbywała się praca w więcej niż 5 dni, w 30 zakładach (42% skontrolowanych 
jednostek) stwierdzono nieudzielenie pracownikom dni wolnych. Na 1208 skontrolowanych pracowników 
w kontrolowanych zakładach nie udzielono 171 pracownikom 580 dni wolnych od pracy z tytułu 
pięciodniowego tygodnia pracy.  

Przeprowadzone w 2013 r. kontrole wykazały nieprzestrzeganie przepisów w zakresie obowiązku 
udzielania pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy. Nieprawidłowości te stwierdzono w 11 
przedsiębiorstwach na 62 skontrolowane zakłady, w których odbywała się praca w niedziele (17 % 
skontrolowanych podmiotów) w stosunku do 30 pracowników na 949 skontrolowanych. w tym wypadku 
przyczynami nieprawidłowości było niewłaściwe planowanie pracy, przeoczenie i konieczność zapewnienia 
zastępstw – dotyczyły to przede wszystkim zakładów gastronomicznych i hoteli. 

Inspektorzy pracy nie stwierdzili przypadku niezrekompensowanie pracy w niedziele lub święta. 
 w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r. inspektorzy pracy ujawnili w 8 kontrolowanych 

podmiotach nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o pracy w porze nocnej, polegające na 
nieewidencjonowaniu pracy w porze nocnej i niewypłacaniu z tego tytułu należnego dodatku, np. 
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stwierdzono zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego w porze nocnej bez zgody lekarza. w tym 
przypadku inspektor pracy ustalił, że był to wynik nieznajomości przepisów przez osoby odpowiedzialne za 
sprawy kadrowe 

W związku ze zmianą przepisów o czasie pracy obowiązującą od 23.08.2013 r. inspektorzy pracy 
stwierdzali występowanie nieprawidłowości wcześniej nieodnotowywanych, np. dotyczących 
ewidencjonowania wyjść prywatnych i ich odpracowywania.  
 

Efekty przeprowadzonych kontroli: 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r. inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 
62 wystąpienia zawierające 217 wniosków. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 54 wystąpień 
zawierających 171 wniosków. w związku z realizacją wystąpień dotyczących wypłaty świadczeń w związku 
z przepracowanymi godzinami nadliczbowymi lub stwierdzonymi zaniżeniami świadczeń wypłacono 43 
pracownikom łączną kwotę 13.879,30 zł. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
inspektorzy pracy nałożyli 17 mandatów karnych za 48 wykroczeń zakresie czasu pracy. Łączna kwota 
nałożonych mandatów wyniosła 22.400,-zł. Wobec 5 osób odpowiedzialnych na stwierdzone 
nieprawidłowości zastosowano środki wychowawcze. 

  
Wnioski: 

Wyniki przeprowadzonych w 2013 r. kontroli wskazują, że w zakresie prowadzenia ewidencji czasu 
pracy przez pracodawców nastąpiła znacząca poprawa, ponieważ w żadnym z kontrolowanych zakładów nie 
stwierdzono przypadku nierejestrowania czasu pracy. Nadal natomiast są stwierdzane nieprawidłowości 
w prowadzeniu ewidencji czasu w prawie 1/3 z kontrolowanych podmiotów. Wykazane uchybienia w tym 
zakresie dotyczyły przede wszystkim niepełnej ewidencji czasu pracy, braku informacji o godzinie 
rozpoczęcia i zakończenia pracy, co miało istotne znaczenie dla ustalenia przestrzegania przepisów o dobie 
pracowniczej i odpoczynku dobowym i tygodniowym oraz o pracy w porze nocnej.  

Najczęściej występujące wykroczenia w zakresie czasu pracy to: zatrudnianie pracowników powyżej 
przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, zatrudnianie pracowników z naruszeniem 
przepisów o 11-godzinnym odpoczynku dobowym i 35-godzinnym odpoczynku tygodniowym, zatrudnianie 
pracowników w godzinach nadliczbowych ponad dopuszczalny limit w roku kalendarzowym, nieudzielanie 
pracownikom, co czwartej niedzieli wolnej od pracy, nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

W czasie kontroli pracodawcy i pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji czasu pracy 
najczęściej tłumaczyli niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy niewiedzą. Stwierdzone przypadki 
nieprawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy dotyczyły przede wszystkim niewłaściwego 
ewidencjonowania czasu pracy pracowników polegającego m.in. na: 

 - nieprowadzeniu indywidualnych kart pracy (ewidencja była prowadzona dla kilku pracowników na 
jednym dokumencie); 

- nieewidencjonowaniu godzin pracy w poszczególnej dobie pracowniczej, tj. niewpisywaniu w ogóle 
godzin pracy w danym dniu i zaznaczaniu tylko obecności w pracy (np. na listach obecności), a w przypadku 
pracowników pracujących w różnych godzinach – niezawieraniu informacji o godzinie rozpoczęcia 
i zakończenia pracy.  

Istotnym uchybieniem stwierdzanym przez inspektorów, a mającym wpływ na ocenę rzetelności 
prowadzonej ewidencji czasu pracy, było dokonywanie poprawek na kartach pracy, zwłaszcza za pomocą 
korektora, co uniemożliwiało ustalenie, jakie zapisy na ewidencji są poprawne. 

Inspektorzy pracy w czasie kontroli napotykali na problem ustalania rozkładów czasu pracy 
w przypadku stosowania równoważnego systemu czasu pracy oraz pracy zmianowej w związku z brakiem 
regulacji ustawowej w zakresie opracowywania harmonogramów pracy (grafików). Kontrolujący bardzo 
często stwierdzali brak harmonogramów pracy i tym samym nie mieli możliwości weryfikowania 
prawidłowości ustalenia rozkładu czasu pracy i jego realizacji. Ze względu na nieuregulowanie tej kwestii 
przez ustawodawcę inspektorzy pracy nie mieli podstaw do żądania od pracodawców przedstawienia 
grafików. Brak regulacji prawnej by wykorzystywany przez pracodawców, którzy stwierdzają, że nie mając 
ustawowego obowiązku tworzenia harmonogramów robią to dla własnych celów i że po rozliczeniu się 
z pracownikami dokumenty te są niszczone. 

W czasie kontroli pracodawcy często wskazywali na problemy związane z czasem pracy w zakresie 
zbyt krótkiego, ich zdaniem, dopuszczalnego okresu rozliczeniowego, zwłaszcza w przypadku stosowania 
równoważnego systemu czasu pracy, braku możliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę w dni wolne 
z tytułu pięciodniowego tygodnia, zwłaszcza, że w ich ocenie pracownicy są bardziej zainteresowani 
otrzymaniem wynagrodzenia za pracę w te dni, niż korzystaniem z dni wolnych od pracy. 
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Stwierdzone w czasie kontroli przypadki niezapewnienia należnego odpoczynku dobowego były 
wynikiem zmian w rozkładach czasu pracy, wynikających z nieprzewidzianych wcześniej okoliczności, pracą 
w godzinach nadliczbowych, a także nieprawidłowym ustaleniem rozkładu czasu pracy. W przypadku 
stwierdzonych naruszeń prawa dotyczących niezapewnienia pracownikom odpoczynku tygodniowego 
najczęstsze przyczyny to nieprawidłowe planowanie rozkładu czasu pracy i konieczność wykonywania pracy 
w godzinach nadliczbowych oraz braki kadrowe. Dotyczyło to przede wszystkim pracodawców 
prowadzących działalność w zakresie gastronomii, usługach hotelarskich i handlu oraz produkcji. 

Powyższe uwagi w części są już nieaktualne ze względu na obowiązującą od 23.08.2013 r. 
nowelizację Kodeksu pracy dotyczącą właśnie obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy i przekazywani 
ich pracownikom, możliwości wprowadzenia okresu rozliczeniowego przedłużonego do 12 miesięcy, 
wprowadzenia elastycznego czasu pracy, umożliwienia odpracowywania przez pracowników wyjść 
prywatnych w ramach normalnego czasu pracy. 

Pracodawcy w czasie kontroli pozytywnie wypowiadali się na temat wprowadzonych zmian uważając 
je za korzystne dla nich i pomagające w prowadzeniu działalności. Ze strony pracowników z dobrym 
odbiorem spotkała się przede wszystkim zmiana dotycząca odpracowywania wyjść prywatnych w godzinach 
pracy, ponieważ ten problem był dla nich bardzo istotny oraz, z pewnymi zastrzeżeniami, możliwość 
stosowania ruchomego czasu pracy. Odnośnie kwestii wprowadzenia wydłużonych okresów 
rozliczeniowych, to pracownicy wyrażali niepokój co do sposobu rozliczania czasu pracy, a zwłaszcza 
rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
należy zauważyć, że pomimo obowiązywania przepisów o czasie pracy od 10 lat, to nadal skala 
nieprawidłowości w tym zakresie jest znaczna, przy czym wprawdzie pracodawcy tłumaczą swoje uchybienia 
nieznajomością przepisów i niewiedzą, to chyba faktyczna przyczyna ma tło ekonomiczne, ponieważ 
nieewidencjonowanie czasu pracy może wiązać się z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom 
należnego dodatkowego wynagrodzenia, będącego obciążeniem dla pracodawców, zwłaszcza w obecnej 
sytuacji, gdy coraz częściej zdarzają się przypadki niewypłacania pracownikom wynagrodzenia, i jest to ze 
strony pracodawców sposób na „zaoszczędzenie” na kosztach pracowniczych. Z doświadczenia 
praktycznego inspektorów pracy wynika ponadto, że w części przypadków, niemożliwych do wykazania, 
pracownicy godzą się na otrzymywanie dodatkowych świadczeń z tytułu pracy w nadgodzinach 
z pominięciem systemu księgowego, czy to z obawy przed utratą pracy, czy też z innych przyczyn, np. 
w związku z ciążącymi na ich dochodach zajęciami komorniczymi.  

 
Podsumowując wyniki kontroli i wnioski z nich wynikające należy stwierdzić, iż niezbędne jest 

kontynuowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, zwłaszcza w czasie 
pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i niepewnego rynku pracy, ponieważ bardzo prawdopodobne jest, iż 
część pracodawców będzie dążyć do osiągania zysków kosztem pracowników, m.in. poprzez zmniejszanie 
zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji, co oznaczać będzie coraz większe obciążanie 
zadaniami pozostałych pracowników. Konsekwencją tego będzie zatrudnianie pracowników w godzinach 
nadliczbowych i w dni wolne od pracy bez stosownej rekompensaty lub wypłacanie wynagrodzenia z tego 
tytułu poza oficjalną ewidencją księgową. 

Niewątpliwie wprowadzone w 2013 r. zmiany przepisów o czasie pracy będą miały istotne znaczenie 
dla pracodawców i pracowników, dlatego wskazane jest monitorowanie funkcjonowania tych przepisów 
w praktyce, ponieważ już wstępne analizy przepisów i wątpliwości zgłaszanych przez pracodawców oraz 
inspektorów pracy w zakresie interpretacji tych przepisów wskazują na możliwość występowania innych 
nieprawidłowości wiążących się z nowo wprowadzonymi rozwiązaniami. 

 
Czas pracy - kontrole czasu pracy maszynistów 

 
W regionie kujawsko-pomorskim przeprowadzono 4 kontrole, obejmujące zagadnienia  czasu pracy 

maszynistów kolejowych. W celu dokonania ustaleń skontrolowano ewidencję czasu pracy maszynistów za 
okres od czerwca 2012 r. do marca 2013 r. W kontrolowanych spółkach pracę świadczyło: 

 
• 281 maszynistów kolejowych pojazdów trakcyjnych zatrudnionych na podstawie umów 

o pracę 
• 65 maszynistów kolejowych pojazdów trakcyjnych zatrudnionych na podstawie umów 

cywilno-prawnych tj. umów zlecenia. 
 
W związku z wykonywaniem pracy przez maszynistów kolejowych na podstawie umów cywilno-

prawnych dokonano kontroli „krzyżowych” 10 maszynistów kolejowych w kontrolowanych podmiotach oraz 
w podmiotach na terenie działania 6 innych okręgowych inspektoratów pracy. 
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Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przesłano ewidencję czasu pracy maszynistów 
świadczących pracę na terenie tego okręgu na podstawie umów o pracę i jednocześnie na terenie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy na podstawie umów cywilno-prawnych. 

 
Kontrole, w tym kontrole krzyżowe w spółkach mających siedziby na terenie działania innych 

Okręgowych Inspektoratów Pracy wykazały nieprawidłowości  z zakresu czasu pracy maszynistów, które 
mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Stwierdzono : 

• jeden przypadek pracy w charakterze maszynisty na rzecz zleceniodawcy w okresie 
urlopu wypoczynkowego w macierzystym zakładzie pracy, 

• jeden przypadek nie zapewnienia 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego (praca 
przez kolejne 11 dni), 

• jeden przypadek niezachowania 11 godzinnego odpoczynku dobowego (praca przez 19 
godzin), 

• cztery przypadki zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej. 
 

lp. badane zagadnienie Liczba 

1 stwierdzone przypadki równoległego zatrudnienia 10 

1.1 

w tym 

na podstawie umowy o pracę 

1.2 na podstawie umowy cywilnoprawnej 10 

1.3 na podstawie umowy o pracę tymczasową 

1.4 Inne 

2 

stwierdzone przypadki świadczenia pracy (bez względu na formę 

stosunku prawnego) w czasie korzystania z odpoczynku udzielonego 

przez pracodawcę   9 

3 

liczba stwierdzonych przypadków świadczenia pracy (bez względu na 

formę stosunku prawnego) w czasie korzystania z  urlopu udzielonego 

przez pracodawcę   1 

4 

stwierdzone przypadki świadczenia pracy (bez względu na formę 

stosunku prawnego) w czasie usprawiedliwionej nieobecności w 

macierzystym zakładzie pracy  (np. w trakcie choroby)   0 

 
Podjęte działania prewencyjne 

Przed rozpoczęciem kontroli inspektorzy pracy poinformowali przedstawicieli działających 
w kontrolowanych spółkach organizacji związkowych oraz zakładowych społecznych inspektorów pracy, 
o celu i zakresie prowadzonych kontroli.  

Osobom nadzorującym wykonywanie prac przez maszynistów udzielono 11 porad prawnych. Osoby 
te jeszcze podczas kontroli podjęły działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych 
nieprawidłowości.  
 
Efekty przeprowadzonych kontroli 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych z czasem pracy maszynistów kolejowych 

pojazdów trakcyjnych inspektorzy pracy wydali: 
8 wniosków w wystąpieniach dotyczących m.in. zapewniania wymaganych odpoczynków dobowych, 

zapewniania bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez niezatrudnianie maszynistów na podstawie umów 
zlecenia w godzinach nadliczbowych w ilości znacznie przekraczającej normy ustalone dla pracowników 
oraz zapewniania co trzeciej niedzieli wolnej od pracy zgodnie z układem zbiorowym pracy 

 
Podsumowanie 

 
W odniesieniu do stanu opisanego w raporcie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy z dnia 

14 marca 2011 r., sporządzonym po badaniu katastrofy kolejowej na stacji Białystok, należy zauważyć, że 
skala stwierdzonych naruszeń w zakresie czasu pracy maszynistów sukcesywnie maleje w ostatnich trzech 
latach,  co może mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Jest to spowodowane podjętymi 
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działaniami inspektorów pracy przeprowadzających kontrole, inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego, 
a także wzrostu odpowiedzialności przewoźników za bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz nagłośnieniu 
problemu przez związek zawodowy maszynistów kolejowych po katastrofie pod Szczekocinami. 

 
• W zakładzie, dla którego organem założycielskim jest marszałek województwa, nie 

stwierdzono istotnych naruszeń z zakresu czasu pracy pracowników drużyn trakcyjnych, 
co świadczy o dużej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu kolejowego.  

• Podobnie sytuacja wygląda w pozostałych Spółkach z wyjątkiem jednego przewoźnika tj. 
Kolei Wielkopolskich, w których czas pracy maszynistów może powodować, że stan 
psychofizyczny maszynistów z powodu przemęczenia, może powodować zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jednakże w tym przypadku nie mamy do czynienia 
z naruszeniami przepisów prawa pracy ze względu na to, że maszyniści są zatrudniani 
na podstawie umów cywilno-prawnych.  

• Istotnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest proces 
rekrutacji i szkolenia maszynistów kolejowych pojazdów trakcyjnych. Do początku lat 90-
tych ubiegłego wieku, na maszynistów kolejowych pojazdów trakcyjnych rekrutowano 
absolwentów szkół technicznych, w szczególności szkół kolejowych, co zapewniało 
właściwe zrozumienie problemów technicznych niezbędnych do właściwego 
wykonywania zawodu maszynisty, w szczególności kinematyki ruchu pociągu. Ponadto 
kandydat na maszynistę musiał zdobyć odpowiednie doświadczenie, pracując przy 
utrzymaniu pojazdów trakcyjnych oraz przejeżdżając 70 tys. kilometrów, jako pomocnik 
maszynisty. 

• Po trwającej od 20 lat przerwie w rekrutacji, z powodów zdrowotnych i odchodzenia na 
emeryturę osób dotychczas wykonujących pracę maszynisty, od kilku lat na kandydatów 
na maszynistów przyjmowane są również osoby o wykształceniu humanistycznym, 
nieposiadające zmysłu technicznego, a wymagania dotyczące wcześniejszej pracy na 
stanowisku pomocnika maszynisty zostały znacznie ograniczone. 

• Zdaniem inspektorów pracy rozwojowi techniki, w szczególności systemów 
zabezpieczających zawdzięczać można, że mimo to ilość sytuacji stwarzających 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego nie uległa istotnemu zwiększeniu. 

• W wyniku kontroli przeprowadzonych w bieżącym roku stwierdzono, że przewoźnicy 
kolejowi znacznie ograniczyli zatrudnianie na podstawie umów cywilno-prawnych 
emerytowanych maszynistów kolejowych, w starszym wieku. Nie stwierdzono, jak 
w przypadku wcześniejszych kontroli, zatrudniania maszynistów w wieku powyżej 70 lat. 

 

B. Kontrole przestrzegania obowi ązku wypłaty wynagrodzenia za prac ę i innych świadcze ń 
ze stosunku pracy. 
 

Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. 

Przeprowadzono ogółem 962 kontrole u 860 pracodawców, w których inspektorzy pracy wystosowali 
do podmiotów kontrolowanych środki prawne przewidziane przepisami o Państwowej Inspekcji Pracy 
(decyzje, wnioski oraz polecenia). Liczba pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach gospodarczych 
wynosiła 66 070 osób, w tym 59 771 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 31 980 kobiet i 332 
młodocianych. 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 
• 361 kontroli w 341 podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników 
• 370 kontroli w 333 podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników 
• 180 kontroli w 149 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników 
• 51 kontroli w 43 podmiotach zatrudniających 250 i więcej pracowników. 

 
Wśród wszystkich podmiotów objętych kontrolami inspektorów pracy 797 należało do sektora 

prywatnego a 69 do sektora publicznego. 
 
Do branż, w których najczęściej inspektorzy pracy podejmowali kontrolę w zakresie ochrony 

wynagrodzenia za pracę należały: 
• handle i naprawy – 248 kontroli, 
• przetwórstwo przemysłowe – 236 kontroli, 
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• budownictwo – 113 kontroli, 
• zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 55 kontroli. 

 
Najwięcej nieprawidłowości, a co za tym idzie najwięcej środków prawnych (decyzji oraz wniosków) 

biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, wydano wobec: 

 
Lp.  Rodzaj pracodawcy ze wzgl ędu na liczb ę 

zatrudnionych pracowników 

Procentowy udział  wydanych 

środków prawnych 

  decyzje  wnioski  

1. mały do 9 zatrudnionych  36% 36% 

2. średni od 10 do 49 zatrudnionych 27% 38% 

3. duży od 50 do 249 zatrudnionych 36% 19% 

4. wielkie – powyżej 250 zatrudnionych 0,7% 7% 

 

Do działalności, w których pracodawcy w sposób rażący naruszyli przepisy o ochronie 
wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą i wobec, których 
inspektorzy pracy wydali największą liczbę środków prawnych należą: 

 

Lp.  
Rodzaj pracodawcy ze wzgl ędu na liczb ę 

zatrudnionych pracowników 

Procentowy udział wydanych środków 

prawnych 

decyzje  wnioski  

1. Przetwórstwo przemysłowe 34% 22% 

2. Handle i usługi 15% 26% 

3. Budownictwo 17% 11% 

 

W stosunku do pracodawców, u których stwierdzono naruszenie przepisów prawa pracy 
dotyczących wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą inspektorzy pracy 
w roku sprawozdawczym wydali następujące środki prawne: 

• decyzje wypłaty należnych świadczeń opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności – 418: 
o liczba pracodawców wobec, których wydano decyzje – 140, 
o liczba pracowników objętych decyzjami inspektora pracy – 4 609, 
o kwota świadczeń objętych decyzjami – 7 149 977,20 zł. 

• wnioski w sytuacji świadczeń spornych lub takich, które nie zostały naliczone lub zaniżono ich 
wysokości w związku z błędami formalnymi: 

o liczba pracodawców wobec których wydano wnioski – 826, 
o liczba pracowników objętych wnioskami inspektorów pracy – 13 073, 
o kwota świadczeń objętych wnioskami – 1 919 449,10 zł. 

 

Najczęściej przedmiotem skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
w 2013 r. było: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę – 385 razy, w dalszej kolejności: nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia – 132 razy, niewypłacenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – 154 razy, 
niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 153 razy. w dalszej 
kolejności plasowały się takie nieprawidłowości jak: niewypłacenie lub obniżenie należności z tytułu podróży 
służbowej, niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas choroby czy też potrącenia z wynagrodzenia 
za pracę.  
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Inspektorzy pracy w toku czynności kontrolnych ujawnili wykroczenia przeciwko prawom 

pracowników w zakresie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń. w 2013 r. nałożono 251 mandatów 
na łączną kwotę 318 450 zł. Do sądów karnych złożono 89 wniosków o ukarania, a w dotychczas 
zakończonych postępowaniach sądy nałożyły grzywny na łączną kwotę 49 000 zł. Ponadto wobec 137 osób 
zastosowania środki oddziaływania wychowawczego. 
 
Efekty działa ń kontrolnych 
 
 W wyniku wydanych decyzji, wniosków i poleceń pracodawcy wypłacili pracownikom oraz byłym 
pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne związane z pracą na łączną kwotę 5 680 750,01 
zł, w tym w wyniku realizacji decyzji – 1 641 655,70 zł, wykonania wniosków – 1 919 449,10 zł. Ponadto 
wobec 1108 pracowników pracodawcy jeszcze w trakcie czynności kontrolnych wypłacili należne 
świadczenia na łączną kwotę 2 119 646,66 zł jako realizację poleceń inspektorów pracy. 

 

Podsumowanie i wnioski 
 

Z analizy dokumentacji z kontroli i znajdujących się tam informacji do najczęściej deklarowanych 
przez samych pracodawców przyczyn naruszania przepisów prawa pracy należą: trudna sytuacja 
ekonomiczna, zachwianie lub utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa z uwagi na zatory w płatnościach 
od kontrahentów. Powoduje to przerzucanie na pracowników ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, 
a takie działanie jest niedopuszczalne i nieakceptowalne. 

Zdarzają się również przypadki, że pracodawca wydziela ze struktury organizacyjnej 
przedsiębiorstwa niektóre z realizowanych samodzielnie funkcji i przekazuje je do wykonania innym 
podmiotom (outsourcing). Powoduje to poddanie się przedsiębiorcy wewnętrznym procedurom firm 
zewnętrznych, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, np. wypłacanie 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w następnych terminach płatności wynagrodzenia za 
pracę, z uwagi na brak możliwości technicznych ze strony firmy zewnętrznej na opracowanie właściwych list 
wypłat tego świadczenie w terminach ustawowych. 

Prowadzone kontrole wskazują również na efekt domina w ramach współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Polega on na tym, że zakłady są od siebie uzależnione w ramach prowadzonej 
działalności (produkcyjnej lub usługowej) i kłopoty finansowe jednego z nich lub np. likwidacja, wywołuje 
automatycznie trudności u firm zależnych. Takie sytuacje mają miejsce wówczas, gdy przedsiębiorcy nie 
dywersyfikują swojej działalności, tj. nie różnicują asortymentu produkcji lub usług w celu zmniejszenia 
ryzyka. 

Stwierdzone nieprawidłowości i ich skala wskazują na konieczność dalszego monitorowania sytuacji 
na rynku pracy i podejmowania skutecznych działań kontrolno – nadzorczych.  

385

132

154

153

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę

Nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia

Niewypłacenie wynagrodzenia za godziny

nadliczbowe

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za

niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Skargi wpływające do OIP w Bydgoszczy
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C Kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czas u odpoczynku oraz czasu pracy 
kierowców 
 
 
Ogólna charakterystyka podmiotów kontrolowanych: 

 
W celu realizacji tematu przeprowadzono łącznie 17 kontroli w 17 zakładach pracy. Kontrole zostały 

przeprowadzone w zakładach, dla których podstawowym zgłoszonym rodzajem działalności jest: 
• Transport i gospodarka magazynowa - 14 zakładów,  
• Handel i naprawy - 3 zakłady.  

 
W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 1220 osób, w tym: 

• 1207 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w tym: 
o 70 kobiet,  
o 1 młodociany, 
o 10 osób niepełnosprawnych, 
o 13 cudzoziemców, 

• 2 osoby – wykonywało pracę, jako podmiot samozatrudniający się, 
• 11 osób – wykonywało pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 
Przykłady szczególnie ra żących nieprawidłowo ści: 

 
Kontrole przeprowadzone w 17 firmach w ramach tematu pokazują bardzo różne podejście 

pracodawców do kwestii przestrzegania przepisów Rozporządzenia UE 561/2006 oraz Umowy AETR. 
Zasadniczo należy rozróżnić dwie grupy pracodawców. Zasadniczo należy rozróżnić dwie grupy 
pracodawców. Pierwsza coraz mniej liczna grupa to przedsiębiorcy, którzy nie angażują się w kontrolę czasu 
pracy kierowców i biernie czekają na ewentualną kontrolę. Natomiast druga grupa to pracodawcy, którzy 
posiadają osoby zatrudnione w celu nadzoru nad czasem jazdy lub sami kontrolują kierowców. Coraz 
częściej pracodawcy zlecają rozliczanie czasu pracy kierowców wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. 
Kontrole prowadzone w roku 2013 wykazały występowanie najpoważniejszych naruszeń tylko w 2 spośród 
17 kontrolowanych zakładów. Najbardziej skrajnym przykładem całkowitego braku nadzoru nad pracą 
kierowców była kontrola, podczas której stwierdzono aż 8 najpoważniejszych naruszeń przepisów. o skali 
naruszeń w tym zakładzie może również świadczyć fakt, że przy kontroli zaledwie 4 kierowców za okres 
11 miesięcy (1200 dni pracy kierowców) naliczono łączną karę w kwocie 213.350 zł. Nałożona kara została 
jednak na mocy przepisów ograniczona do 15.000 zł. 

 
Przykłady narusze ń w zakresie jazdy dziennej i odpoczynku dobowego 

 
Kierowca A.B. przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu 

przewozu drogowego o 19 godzin i 22 minuty. Dzienny „okres prowadzenia pojazdu" (okres pomiędzy 
każdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub między okresem dziennego  
i tygodniowego odpoczynku) rozpoczął się w dniu 22.05.2012 o godzinie 08:00, a zakończył w dniu 
24.05.2012 o godzinie 21:20, w okresie tym kierowca prowadził pojazd łącznie przez 29 godzin i 22 minuty. 
w niniejszym przypadku dopuszczalnym było prowadzenie przez kierowcę pojazdu  
w wymiarze 10 godzin. 

Kierowca A.B. w dniu 22.05.2012, o godzinie 08:00 rozpoczął 24-godzinny okres rozliczeniowy, 
w ciągu którego powinien odebrać minimum 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek. w okresie tym kierowca 
odebrał jedynie 3 godziny i 43 minuty nieprzerwanego odpoczynku, tj. od godziny 20:28 dnia 22.05.2012 do 
godziny 00:11 dnia 23.05.2012. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 7 godzin i 17 
minut. w niniejszym przypadku koniecznym było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 11 
godzin. 

Kierowca A.B. w dniu 23.05.2012, o godzinie 08:00 rozpoczął 24-godzinny okres rozliczeniowy, 
w ciągu którego powinien odebrać minimum 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek, w okresie tym kierowca 
odebrał jedynie 3 godziny i 56 minut nieprzerwanego odpoczynku, tj. od godziny 21:38 dnia 23.05.2012 do 
godziny 01:34 dnia 24.05.2012. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 7 godzin 
i 4 minuty. w niniejszym przypadku koniecznym było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 
11 godzin. 

 



Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku 

 

137 

 

 
 
 
Kierowca A.B. przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu 

przewozu drogowego o czas 22 godzin i 58 minut. Dzienny „okres prowadzenia pojazdu" (okres pomiędzy 
każdymi dwoma okresami dziennego odpoczynku lub między okresem dziennego i tygodniowego 
odpoczynku) rozpoczął się w dniu 27.08.2012 o godzinie 09:14, a zakończył w dniu 29.08.2012 o godzinie 
19:49. w okresie tym kierowca prowadził pojazd łącznie przez 32 godzin i 58 minut. w niniejszym przypadku 
dopuszczalnym było prowadzenie przez kierowcę pojazdu w wymiarze 10 godzin. 

Kierowca A.B. w dniu 27.08.2012, o godzinie 09:14 rozpoczął 24-godzinny okres rozliczeniowy, 
w ciągu którego powinien odebrać minimum 9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. w okresie tym kierowca 
odebrał jedynie 3 godziny i 26 minut nieprzerwanego odpoczynku, tj. od godziny 02:31 dnia 28.08.2012 do 
godziny 05:57 dnia 28.08.2012. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 5 godzin i 34 
minuty. w niniejszym przypadku dopuszczalnym było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 
skróconym do 9 godzin. 

Kierowca A.B. w dniu 28.08.2012, o godzinie 09:14 rozpoczął 24-godzinny okres rozliczeniowy, 
w ciągu którego powinien odebrać minimum 9-godzinny nieprzerwany odpoczynek. w okresie tym kierowca 
odebrał jedynie 3 godziny i 44 minuty nieprzerwanego odpoczynku, tj. od godziny 10:10 dnia 28.08.2012 do 
godziny 13:54 dnia 28.08.2012. Oznacza to, że kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o 5 godzin i 16 
minut. w niniejszym przypadku dopuszczalnym było odebranie przez kierowcę odpoczynku w wymiarze 
skróconym do 9 godzin. 

 

 
 
 
Przykład naruszenia w zakresie odpoczynku tygodniow ego 
 
Kierowca A.B. nie odebrał wymaganego przepisami prawa odpoczynku tygodniowego, koniecznego 

do odebrania zgodnie z art. 8 pkt 6 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r., w pierwszym 
lub kolejnym okresie sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu 
odpoczynku, tj. od 19:09 dnia 14.05.2012. Kierowca w w/w okresie odebrał najdłuższy nieprzerwany 
odpoczynek trwający 18 godzin i 10 minut, tj. od godziny 19:51 dnia 19.05.2012 do godziny 23:59 dnia 
10.06.2012, podczas gdy w niniejszym przypadku kierowca winien był odebrać minimum 45 godzin 
nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego. Oznacza to, iż kierowca skrócił tygodniowy czas odpoczynku 
o 26 godzin i 50 minut. 
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Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa 

 
Podobnie jak w ubiegłym roku, nadal widoczną przyczyną stwierdzonych naruszeń w zakresie 

przestrzegania norm czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców jest 
niedostateczna wiedza o wymaganiach przepisów wśród kierowców. Widoczna jest duża różnica pomiędzy 
poszczególnymi kierowcami w kontrolowanych firmach. W każdej średniej lub większej firmie transportowej 
można znaleźć kierowców, którzy jeżdżą praktycznie bez żadnych naruszeń i takich, którzy powodują 
naruszenie co kilka dni. Najczęściej stwierdzane naruszenie braku wymaganego odpoczynku dobowego jest 
powodowane błędnym rozumieniem czasookresu, w którym odpoczynek ma być odebrany. Wielu kierowców 
uważa, że jeżeli odbierze wymagany odpoczynek później niż w 24 h od rozpoczęcia pracy (w przypadku 
jazdy pojedynczego kierowcy), to nie dochodzi do naruszenia przepisu. 

W dobrze zorganizowanych firmach transportowych pracodawcy podnoszą problem zmian godzin 
załadunku lub rozładunku, czego konsekwencją jest konieczność przerwania przez kierowcę prawidłowo 
zaplanowanego odpoczynku dobowego. Firmy godzą się na takie zmiany w organizacji przewozu, ponieważ 
odmowa zmiany godziny załadunku lub rozładunku może grozić zerwaniem kontraktu. 

Często stwierdzaną przyczyną naruszeń jest podnoszony, zarówno przez kierowców, jak 
i pracodawców, brak właściwych, bezpiecznych parkingów lub brak miejsca na parkingach. w ocenie 
inspektorów pracy brak parkingów powoduje naruszenia, ponieważ malejąca rentowność przewozów 
powoduje chęć maksymalnego wykorzystywania godzin jazdy, przez co kierowca nie ma swobody 
w wyborze miejsca parkingowego, a priorytetem w układaniu trasy jest maksymalna ilość przejechanych 
kilometrów, a nie zorganizowanie trasy z uwzględnieniem umiejscowienia bezpiecznego parkingu. 

Część naruszeń jest powodowana koniecznością wyjazdu z miejsca postojowego, które jest terenem 
załadowcy lub rozładowcy. Kierowcy są często zmuszani przez ochronę obiektu do opuszczenia terenu 
w trakcie odbierania wymaganego odpoczynku dobowego lub przerwy w prowadzeniu pojazdu.  

Podobnie jak w latach 2011 i 2012, poważną przyczyną naruszeń jest fakt, że część pracodawców 
(głównie w małych firmach) ogranicza się tylko i wyłącznie do przechowywania tarczek i danych cyfrowych, 
a pomija całkowicie ich analizę, która pozwoliłaby na bieżąco eliminować nieprawidłowości. w małych 
firmach często zleca się firmom zewnętrznym zgrywanie danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców, 
a pracodawca nie posiada żadnego oprogramowania, aby mógł przeanalizować dane.  

Bardzo poważnym problemem będącym powodem wielu naruszeń jest dylemat pracodawcy, czy 
lepiej dowieźć towar na czas z naruszeniem czasu jazdy, czy też zapłacić karę umowną za nieterminową 
dostawę. Niestety zmienione od 01.01.2012 roku przepisy nadal pozwalają spedytorom planować terminy 
dostaw, których nie da się dotrzymać jadąc zgodnie z przepisami. Tylko nieliczne spedycje zmieniły swój 
sposób działania po zmianie przepisów. Kara za nieterminową dostawę najczęściej jest dużo wyższa niż 
kara za naruszenia związane z jazdą lub odpoczynkiem, dlatego często pracodawca decyduje się na 
podjęcie ryzyka popełnienia naruszenia, aby nie płacić kary umownej.  

Stwierdzaną przyczyną naruszeń jest również sytuacja, w której kierowca, któremu skończył się czas 
jazdy chce dojechać za wszelką cenę do domu. Sytuacje takie dotyczą zarówno dojazdu w danym dniu jak 
i dojazdu na odpoczynek tygodniowy. 

Kolejną grupą przyczyn są przyczyny ekonomiczne. Wiele naruszeń można by zlikwidować 
wysyłając w trasę załogę. Jednak koszty wysłania załogi są dużo większe, a ceny za kilometr uzyskiwane 
przez firmy nie pozwalają z zyskiem realizować przewozu załogą. 

Przyczyną naruszeń, która występuje również w transporcie (podobnie jak w innych gałęziach 
gospodarki) jest chęć zysku. Dotyczy to zarówno pracodawców jak i pracowników. Im więcej samochód 
wykona zleceń, tym więcej zarobi firma, ale im więcej pracy wykona kierowca tym więcej może on zarobić. 
Fakt naruszeń z chęci zysku podkreślają otwarcie kierowcy w trakcie zgłaszania skarg, natomiast 
pracodawcy nie wskazują tego rodzaju przyczyn.  

 
Podsumowuj ąc nale ży stwierdzi ć, że przyczynami narusze ń są: 

• Brak niezbędnej ilości parkingów. 
• Zlecanie przez spedycję zadań transportowych, które są niewykonalne w ramach norm 

prawnych. 
• Wymuszanie zmiany godziny załadunku lub rozładunku towaru. 
• Chęć powrotu do domu kierowców długo przebywających w trasie. 
• Chęć zwiększenia zysku kosztem łamania przepisów (jest to niewielka grupa firm 

transportowych). 
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Komentarz do zbiorczych wyników kontroli  

 

Na analizę porównawczą danych z roku 2013 do lat poprzednich wpływa bardzo istotnie 1 kontrola 
w firmie, która nie wykonywała żadnej analizy danych z tachografów. Kontrola ta spowodowała w danych tak 
znaczący wzrost naruszeń, że zaburza ogólny obraz skali nieprawidłowości. Wyłączając tę jedną kontrolę, 
widać utrzymujący się trend pozytywnych zmian w firmach transportowych. Na coraz lepszą sytuację 
w zakresie naruszeń w pracy kierowców mają wpływ firmy zewnętrzne, które obsługują coraz większa ilość 
małych i średnich firm transportowych. Profesjonalne kontrolowanie kierowców oraz prawidłowo rozliczany 
czas pracy kierowców przez takie firmy, powoduje znaczną poprawę w zakresie przestrzegania przepisów 
w zakresie norm prowadzenia pojazdu oraz w zakresie czasu pracy. Dodatkowo utrzymująca się trudna 
sytuacja ekonomiczna wymuszała nadal na przedsiębiorcach dbałość o organizację czasu pracy kierowcy, 
ponieważ kary nakładane za naruszenia są często bardzo istotnym elementem kosztów prowadzenia 
działalności transportowej. Dlatego większość firm transportowych zauważyła już fakt, że jazda bez 
przestrzegania przepisów kosztuje zbyt dużo. Ponadto ciągłe, rażące naruszanie przepisów, może się 
skończyć utratą dobrej reputacji, a w konsekwencji utratą licencji. Nadal jednak istnieje niewielka liczba firm 
transportowych, które prowadząc działalność, np. jako mała firma rodzinna, nie posiadają wymaganej 
wiedzy, aby prawidłowo organizować czas pracy kierowców. 

Zgłaszaną przez pracodawców zmianą po wprowadzeniu od 01.01.2012 roku odpowiedzialności dla 
kierowców (za wykroczenia związane z normami prowadzenia pojazdu, wymaganymi przerwami oraz 
odpoczynkami), jest znaczne zmniejszenie ogólnej ilości występujących naruszeń. Kierowcy świadomi 
odpowiedzialności nie powodują naruszeń, które kiedyś popełniali, gdy niemal za wszystko odpowiadał 
pracodawca. 

 
Zastosowane środki prawne 

 
W wyniku przeprowadzonych 17 kontroli wydano 17 decyzji o ukaraniu na łączną kwotę 76.850 zł. 

Łączna kwota naliczonych kar za naruszenia wyniosła 298.450 zł. Różnica wynika z ograniczenia 
w 2 decyzjach kwoty naliczonej do dopuszczalnej kwoty górnej granicy kary. W pierwszym przypadku kwota 
naliczonej kary 43.250 zł została obniżona do dopuszczalnej kwoty 20.000 zł, natomiast w drugim przypadku 
kwota naliczonej kary 213.350 zł została obniżona do dopuszczalnej kwoty 15.000 zł. 

Z nałożonych 17 kar na łączną kwotę 76.850 zł na dzień 21.01.2014 roku uregulowano w całości 
z tytułu 15 kar, kwotę 67.700 zł, co stanowi 88% łącznie nałożonych kar. Wobec jednej decyzji na kwotę 
7.950 zł złożono wniosek o rozłożenie na raty. Tryb odwoławczy jest w trakcie uzupełniania przez 
pracodawcę wniosku o wymagane dokumenty oraz opłatę skarbową. Wobec 1 decyzji na kwotę 1.200 zł 
wszczęto postępowania egzekucyjne. Szczegółowe zestawienie realizacji decyzji przedstawiono w poniższej 
tabeli: 

Ilości naruszeń w decyzjach o ukaraniu są mniejsze od ogólnych liczby naruszeń, ponieważ nie 
wszystkie naruszenia podlegają ukaraniu. Karze nie podlegają przekroczenia o nie więcej niż 15 minut jazdy 
ciągłej oraz dziennej. Różnica wynika również z uwzględnionych przez inspektorów pracy odstępstw od 
przepisów. 

 

 
  

l.p. 
 

Rodzaj nieprawidłowości 
 

Naruszenia w ilu 
zakładach 

kwota 
kary 

naliczonej 2011 2012 2013 

1 M3103 – Nieprawidłowe wypełnianie wykresówek 4 16 64 4 3.700  
2 M3201 – Przekroczony czas jazdy dziennej 69 48 139 10 75.600 
3 M3202 – Przekroczony czas jazdy tygodniowej -- 5 2 1 200 
4 M3203 – Przekroczony czas jazdy dwutygodniowej 16 6 24 4 5.600 
5 M3204 – Przekroczona jazda ciągła bez przerwy 102 124 179 14 25.400 
6 M3206 – Brak odpoczynku dobowego 240 241 327 15 126.700 
7 M3207 – Brak odpoczynku tygodniowego 11 34 60 5 61.250 

 RAZEM: 442 474 795 --- 298.450 
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Porównanie liczby naruszeń stwierdzonych w latach 2011, 2012 i 2013 przedstawia poniższy 
wykres. 

 
 
W dalszym ciągu najwięcej naruszeń stwierdzono w zakresie braku wymaganego odpoczynku 

dobowego oraz przekroczenia czasu jazdy bez przerwy. Znaczny wzrost naruszenia w zakresie jazdy 
dziennej wynika z faktu, że 56% tego rodzaju naruszeń zostało stwierdzone w 1 wspomnianej już wcześniej 
firmie. Powodem naruszeń związanych z brakiem odpoczynków dobowych jest często brak wiedzy 
u kierowców. Kierowcy często uważają, że jeśli skrócili wcześniejszy regularny odpoczynek dobowy (11-
godzinny) o kilka minut, nie jest to wykorzystaniem skróconego odpoczynku (9-godzinnego). W takiej sytuacji 
kierowca po nieznacznie skróconym odpoczynku regularnym, wykonuje jeszcze 3 skrócone odpoczynki. 
Skrócenie odpoczynku następuje również często w sytuacji, gdy kierowca ma przestawić auto na parkingu, 
ale uznając, że odebrał już prawie cały należny odpoczynek od razu wyrusza w trasę, nie kończąc 
odpoczynku dobowego po przestawieniu pojazdu. Natomiast naruszenia związane z jazdą ciągłą są 
związane w większości albo ze złą organizacją zadania przewozowego, albo z brakiem parkingów. Część 
naruszeń w tym zakresie jest również spowodowana koniecznością terminowego dostarczenia towaru, 
zagrożonego wysoką karą umowną. 

W roku 2013 w związku z wprowadzeniem odpowiedzialności kierowców za naruszenia, widoczne 
było zwiększenie działań pracodawców w celu wnoszenia uwag i zastrzeżeń do wykazanych w protokole 
naruszeń. Spowodowane to było chęcią wykazania, że za dane naruszenie odpowiada kierowca, a nie 
przewoźnik. Firmy coraz częściej posiadają profesjonalnych doradców zajmujących się składaniem uwag 
i odwołań od działań inspektorów pracy. W stosunku do kontroli w latach poprzednich, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że pracodawcy dokładniej prowadzą dokumentację potwierdzającą stosowanie odstępstwa od 
przepisów, co ma przełożenie na ilość uznawanych odstępstw. 

 
Wyst ąpienia, polecenia oraz mandaty 
 
W roku 2013, podobnie jak w roku 2012, w ramach realizacji tematu badano również kilka aspektów 

przestrzegania norm czasu pracy wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców. W wyniku ustaleń 
inspektorów pracy wydano w tym zakresie 25 wniosków w wystąpieniach oraz 3 polecenia ustne. We 
wszystkich zakładach objętych kontrolą stwierdzono naruszenie polegające na przekroczeniu 10-godzin 
pracy przez kierowcę, który wykonuje pracę w porze nocnej. 

Wobec 4 pracodawców wszczęto postępowanie mandatowe i za 6 wykroczeń nałożono łącznie 
grzywnę w wysokości 5.800 zł. 

 
Współpraca z innymi organami, stowarzyszeniami, par tnerami społecznymi 

 
W roku 2013 inspektorzy pracy współpracowali z inspektorami z WITD, prowadzącymi kontrole firm. 

Stosowano utrwaloną już w latach poprzednich formę bieżącej wymiany informacji o prowadzonych 
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kontrolach oraz o wpływających skargach. Wymiana informacji ma na celu nie prowadzenie kontroli 
jednocześnie w tych samych firmach. 

W roku 2013 w OIP w Bydgoszczy inspektor pracy wspólnie z Wojewódzkim Inspektorem Transportu 
Drogowego w Bydgoszczy uczestniczył w jednym spotkaniu z przewoźnikami. Organizatorem spotkania było 
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych. 

 

D. Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach wyp oczynkowych 
 
Realizując zadanie w 2013 r. dokonano oceny przestrzegania przepisów o urlopach 

wypoczynkowych w 46 podmiotach zatrudniających pracowników. 
Kontrolą objęto:  

• zakłady małe – 7 podmiotów zatrudniających do 9 pracowników, w których łącznie było 
zatrudnionych 39 pracowników, w tym 19 kobiet 

• zakłady średnie – 20 podmiotów zatrudniających od 10 do 49 pracowników, w których 
łącznie było zatrudnionych 434 pracowników, w tym 206 kobiet i 22 pracowników 
młodocianych  

• zakłady duże – 13 podmiotów zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych, w które łącznie 
było zatrudnionych 1 713 pracowników, w tym 752 kobiety i 7 pracowników młodocianych  

• zakłady wielkie – 6 podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, w których łącznie 
było zatrudnionych 2 505 pracowników, w tym 1 512 kobiet i 5 pracowników młodocianych.  

W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało łącznie 4 911 osób, w tym 4 692 pracowników. 
 

Kontrolą objęto podmioty działające w sektorze publicznym – 7 kontroli (631 pracowników) oraz 
w sektorze prywatnym – 39 kontroli (4 060 pracowników). 

Kontrole przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych przeprowadzono w branżach: 
• Przetwórstwo przemysłowe – 12 kontroli (1 595 pracowników) 
• Wytwarzanie energii – 1 kontrola (323 pracowników) 
• Dostawa wody – 3 kontrole (54 pracowników) 
• Budownictwo – 2 kontrole (68 pracowników) 
• Handel i naprawy – 19 kontroli (1 623 pracowników) 
• Informacja i komunikacja – 2 kontrole (44 pracowników) 
• Obsługa rynku nieruchomości – 1 kontrola (10 pracowników) 
• Działalność profesjonalna – 1 kontrola (6 pracowników)  
• Usługi administrowania – 2 kontrole (814 pracowników) 
• Administracja publiczna i obrona narodowa – 2 kontrole (150 pracowników) 
• Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 1 kontrola (4 pracowników) 

 
Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole m.in. w 7 jednostkach samorządowych, w 1 podmiocie 

będącym własnością Skarbu Państwa oraz w 14 placówkach handlowych. 
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach 

wypoczynkowych w kontrolowanych zakładach pracy: 
 

 
 

35%

70%

50%

nieprawidłowości w zakresie ustalania planu urlopów

nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu

wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym

pracownik nabył do niego prawo

udzielanie pracownikom urlopu w częściach, z których

żądna nie obejmowała co najmniej 14 kolejnych dni

wypoczynku
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Efekty przeprowadzonych kontroli: 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 38 wystąpień 

zawierających 78 wniosków dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 
przepisów o urlopach wypoczynkowych. Pracodawcy poinformowali o realizacji 34 wystąpień zawierających 
66 wniosków. w związku ze stwierdzeniem zaniżenia wymiaru urlopu dla pracowników, z którymi zostały 
rozwiązane umowy o pracę, w 7 przypadkach skierowano wystąpienia z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu 
z tego tytułu lub wyrównania wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawcy poinformowali 
o wypłaceniu należnych świadczeń 20 pracownikom. 

W związku z nieudzieleniem zaległego urlopu wypoczynkowego inspektorzy pracy nałożyli 
7 mandatów karnych w łącznej kwocie 8.300 zł, wobec 2 osób kierujących pracą innych pracowników 
zastosowali środki wychowawcze, a w przypadku 1 pracodawcy skierowano wniosek o ukaranie do sądu, ale 
w tej sprawie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia. 

 

Wnioski: 

 
Jak pokazują wyniki kontroli, najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: udzielanie urlopu 

w częściach, z których żadna nie obejmuje co najmniej 14 dni wypoczynku, nieprawidłowe ustalanie wymiaru 
kolejnego urlopu wypoczynkowego – w szczególności dotyczy to urlopu proporcjonalnego. Inspektorzy 
stwierdzili nieprzestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych we wszystkich rodzajach zakładów – 
zarówno tych zatrudniających po kilku pracowników, jak i w zakładach mających wydzielone komórki obsługi 
kadrowej. Nieprawidłowości występowały w zakładach sektora publicznego i prywatnego. 

Pomimo zmiany od 2012 r. przepisu art. 168 kodeksu pracy i wydłużeniem okresu, w którym 
pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego, do 30 
września następnego roku kalendarzowego, inspektorzy pracy stwierdzali dość liczne przypadki 
nieudzielenia urlopu do końca września 2013 r., w tym nieudzielenia urlopu za 2011 r. i lata wcześniejsze. 

Odnosząc powyższe dane do wyników kontroli z roku 2012 r. należy stwierdzić, że wprowadzone 
zmiany, mające w założeniu ułatwić pracodawcom prowadzenie działalności, nie wpłynęły w istotny sposób 
na poprawę stanu praworządności i nie zmniejszyły skali stwierdzanych w czasie kontroli nieprawidłowości 
zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. 

Ocena pozostałych efektów wydanych środków jest utrudniona, ponieważ np. w przypadku 
udzielenia zaległego urlopu pracodawcy w części przypadków informowali, iż nie jest możliwa 
natychmiastowa realizacja tego wniosku – z powodu braku pracowników. w przypadku większości wniosków, 
w tym dotyczących przestrzegania przepisów o ustalaniu planu urlopów, udzielaniu urlopów i ich dzieleniu, 
są to wnioski na przyszłość. 

Oceniając wyniki kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych należy 
stwierdzić powtarzalność stwierdzonych nieprawidłowości, ponieważ od lat inspektorzy wskazują na 
nieprzestrzeganie przepisów o udzielaniu urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do 
niego prawo oraz na nieprawidłowości w zakresie dzielenia urlopów. Stwierdzone uchybienia miały miejsce 
zarówno w zakładach małych, jak i u dużych pracodawców dysponujących wykwalifikowaną kadrą, a także 
w zakładach sektora prywatnego i sektora publicznego, z czego można wnioskować, iż problemy związane 
z przestrzeganiem przepisów o urlopach wypoczynkowych dotyczą w równej mierze wszystkich 
pracodawców. 

Analiza dokumentacji pokontrolnej wskazuje, iż przepisy dotyczące udzielania urlopów 
wypoczynkowych i dzielenia są notorycznie naruszane, przy czym sami pracownicy w części przypadków są 
zainteresowani innym sposobem wykorzystania urlopu niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Jak 
wynika z informacji udzielonych przez pracodawców część pracowników, zwłaszcza młodszych, woli 
korzystać częściej z krótszych, przeważnie tygodniowych urlopów, natomiast dłuższymi urlopami są 
zainteresowani pracownicy będący rodzicami dzieci w wieku szkolnym i w tym wypadku chcą oni korzystać 
z urlopu w okresie wakacji, zwłaszcza letnich. 

Z powyższych ustaleń można wysnuć wniosek, iż pracodawcy uważają naruszenia przepisów 
o urlopach wypoczynkowych za stosunkowo mało istotne, ponieważ skala stwierdzonych nieprawidłowości 
dotyczących nieudzielania urlopu sugeruje, że przepisy w tym zakresie są praktycznie martwe. Podobna 
sytuacja dotyczy przepisu o dzieleniu urlopu na części. Ponieważ w tym wypadku naruszenie przepisu nie 
jest zagrożone żadną sankcją, inspektor pracy nie ma możliwości zastosowania innych środków prawnych 
poza wystąpieniem, które w tym wypadku jest nieskuteczne.  

Pracodawcy w informacji o realizacji wystąpienia zobowiązują się do przestrzegania przepisów 
w tym zakresie, a następne kontrole nadal ujawniają podobne nieprawidłowości.  
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Oznacza to, iż przepis art. 162 kodeksu pracy w praktyce jest ignorowany przez pracodawców 
i z powodu braku sankcji jest nieegzekwowalny. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w roku 2014 kontynuowane będą kontrole przestrzegania przepisów 
o urlopach wypoczynkowych.  

E Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie maci erzyństwa i rodzicielstwa. 
 

W 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy przeprowadzono ogółem 44 kontrole, 
w których podejmowany był temat przestrzegania przepisów dotyczących rodzicielstwa. Liczba pracujących 
ogółem w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 49 522 osób, w tym 49 142 zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę, spośród których 37 021 osób stanowiły kobiety. 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, tj.: 
• 13 kontroli w podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników 
• 19 kontroli w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników 
• 6 kontroli w podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników 
• 6 kontroli w podmiotach zatrudniających 250 i więcej pracowników. 

 

 
 
Wśród wszystkich podmiotów objętych kontrolami inspektorów pracy 35 należało do sektora 

prywatnego a 9 do sektora publicznego. 
 
Branże, w których najczęściej inspektorzy pracy podejmowali czynności kontrolne to: 

• handel i naprawy – 15 kontroli, 
• przetwórstwo przemysłowe – 10 kontroli, 
• edukacja – 7 kontroli. 

 
Najwięcej nieprawidłowości, a co za tym idzie najwięcej środków prawnych (decyzji oraz wniosków) 

biorąc pod uwagę skalę zatrudnienia, wydano wobec: 

 
Lp.  Rodzaj pracodawcy ze wzgl ędu na liczb ę 

zatrudnionych pracowników 

Procentowy udział wydanych 

środków prawnych 

  decyzje  wnioski  

1. mały do 9 zatrudnionych  100% 22 % 

2. średni od 10 do 49 zatrudnionych - 48% 

3. duży od 50 do 249 zatrudnionych - 15% 

4. wielkie – powyżej 250 zatrudnionych - 15% 

13

19

6

6

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Podmioty zatrudniające od 1 do 9 pracowników

Podmioty zatrudniające od 10 do 49 pracowników

Podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników

Podmioty zatrudniające 250 i więcej pracowników

Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie 

macierzyństwa i rodzicielstwa
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W stosunku do pracodawców, u których stwierdzono naruszenie przepisów prawa pracy w obszarze 
rodzicielstwa inspektorzy pracy wydali środki prawne: 

• 2 decyzje wypłaty należnych świadczeń związanych z ciążą pracownicy - opatrzone rygorem 
natychmiastowej wykonalności na kwotę 2 847,50 zł wobec jednego pracownika, 

• 3 decyzje opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia 
kobiet, 

• 41 wniosków w wystąpieniach. 
Do najczęstszych ujawnionych nieprawidłowości należały: 

• nieprawidłowości w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia 
kobiety, 

• uchybienia formalno – prawne przy udzielaniu urlopów wychowawczych, 
• nieprzestrzeganie uprawnień związanych z opieką nad dzieckiem do 14 roku życia, 
• nieprawidłowości w udzielaniu urlopu ojcowskiego. 
 

W 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 10 skarg, które w swym 
przedmiocie zawierały kwestie związane z rodzicielstwem. Jednocześnie, dwie spośród nich, po 
przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy uznali za zasadne i zastosowali wobec 
pracodawców środki prawne przewidziane przepisami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. skierowano 
nakazy płatnicze oraz właściwe wystąpienia celem dostosowania przez podmiot kontrolowany wadliwego 
stanu faktycznego do powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. 

 
Ujawnione wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie przestrzegania przepisów 

o rodzicielstwie skutkowały skierowaniem do sądu karnego dwóch wniosków o ukaranie osób winnych tych 
naruszeń. Sąd w wyniku przeprowadzonego postępowania nałożył na obwinionych grzywny na kwotę 
4500 zł. 

 
W 2013 r. dokonano również analizy przypadków rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem 

powracającymi po urlopie macierzyńskim, w siedmiu kontrolach ujawniono 14 takich przypadków. Wszystkie 
dotyczyły kobiet, które miały zawarte umowy o pracę na czas określony, a rozwiązanie stosunku pracy 
nastąpiło w wyniku dwutygodniowego wypowiedzenia lub też po okresie na jaki te umowy zawarto. 

 
Ponadto w roku sprawozdawczym w województwie kujawsko-pomorskim przeprowadzono dwie 

kontrole przedsiębiorstw sektora publicznego (przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa), których celem 
była ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu w obszarze 
wynagrodzenia za pracę oraz dostępu do szkoleń podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje 
pracowników. Przeprowadzona analiza nie wskazała na różnice w dostępie do szkoleń i wynagradzaniu 
kobiet i mężczyzn. 

 
Działalno ść promocyjno-prewencyjna . 

 
Odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość prawną w zakresie rodzicielstwa – nowelizacja Działu 

Ósmego Kodeksu pracy – stała się ogólnopolska konferencja poświęcona problematyce kobiet 
powracających po okresie opieki nad dzieckiem do pracodawcy lub na rynek pracy – pt. „Mama wraca do 
pracy”. Poruszano tam problematykę ochrony prawnej kobiet w okresie ciąży i macierzyństwa jak również 
społeczno – psychologiczny wymiar decyzji kobiet o powrocie do pracy po nieobecności związanej z opieką 
nad dzieckiem. 
 

Podsumowanie i wnioski. 
 

Prowadzone kontrole związane z przestrzeganiem przepisów o rodzicielstwie nie wykazują aby 
ujawnione nieprawidłowości miały charakter nagminny. Tylko w jednym przypadku pracodawca nie wypłacił 
należnych świadczeń związanych z ciążą. Wskazane powyżej uchybienia miały raczej charakter 
incydentalny i nie wynikały z celowego działania przedsiębiorców a raczej z nieznajomości przepisów prawa. 
Ponadto często jeszcze w trakcie kontroli dochodziło do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
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F. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotycz ących zatrudniania młodocianych. 
 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2013 roku przeprowadzili 108 
kontroli u 108 pracodawców. Wszystkie kontrole przeprowadzono w ramach realizacji tematu 12A – tj. 
zatrudnianie młodocianych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego. Prowadzone 
kontrole nie ujawniły przypadków zatrudniania młodocianych w innym celu, jak przygotowanie zawodowe. 
Nie ujawniono również skarg dotyczących tej problematyki, stąd też nie przeprowadzono kontroli w temacie 
12B. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono u małych pracodawców. Przeprowadzono 53 kontrole 
u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników, 47 kontroli u pracodawców w przedziale od 10 do 49 
zatrudnionych, 5 kontroli u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników i 3 kontrole 
u pracodawców zatrudniających więcej jak 250 pracowników. Najwięcej, bo 43 kontrole przeprowadzono 
w branży handlowej i naprawczej. w dalszej kolejności w przetwórstwie przemysłowym 26 kontroli, 
w usługach, 17 kontroli, 9 w budownictwie i 7 w zakwaterowaniu i usługach. 
 
Zestawienie stwierdzonych nieprawidłowo ści 

 

Badane zagadnienia  

Liczba  
pracodawców, 

u których 
stwierdzono 

nieprawidłowo
ści 

Opis stwierdzonych narusze ń przepisów  

Udzielenie informacji 
przedstawicielowi 

ustawowemu 
młodocianego 

o ryzyku zawodowym 
oraz o zasadach 
ochrony przed 
zagrożeniami 

66 
W 62 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku, 

udzielenia informacji przedstawicielowi ustawowemu,  
w 4 przypadkach dopełnili się uchybień w tym zakresie.  

Wykazy stanowisk 
i rodzajów prac 
wzbronionych 

45 
33 pracodawców nie opracowało wykazu prac wzbronionych 
młodocianym, w 12 przypadkach w opracowanych wykazach 
stwierdzono uchybienia 

Wykazy stanowisk 
i rodzajów prac 
dozwolonych 

44 
35 pracodawców nie opracowało wykazu prac dozwolonych 
młodocianym, w 9 przypadkach w opracowanych wykazach 
stwierdzono uchybienia 

Ewidencja czasu 
pracy prac 

wzbronionych 
i dozwolonych  

41 

30 pracodawców nie zaprowadziło ewidencji czasu prac 
wzbronionych i dozwolonych w celu odbycia przygotowania 
zawodowego, w 11 przypadkach w prowadzonej ewidencji 
stwierdzono uchybienia 

Przedstawienie przez 
młodocianego przed 

zatrudnieniem 
świadectwa 

lekarskiego, że praca 
danego rodzaju nie 

zagraża jego zdrowiu 

34 
W 30 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku,  
w 4 przypadkach dopełnili się uchybień.  

Ewidencja 
pracowników 
młodocianych 

32 
W 28 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku, 
 w 4 przypadkach dopuścili się uchybień. 

Wprowadzenie 
przerwy w pracy 

trwającej 30 minut 
31 W 20 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku,  

w 11 przypadkach dopuścili się uchybień. 

Ewidencja czasu 
pracy młodocianych 

27 
W 12 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku,  
w 15 przypadkach dopuścili się uchybień. 

Program kształcenia 
zawodowego 

24 
W 23 przypadkach pracodawcy nie wypełnili obowiązku,  
w 1 przypadku dopuścili się uchybień. 
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Pozostały zakres ujawnionych nieprawidłowości nie przekraczał kilku, bądź kilkunastu przypadków. 
Ujawniono 14 przypadków nie skierowania młodocianych na badania lekarskie okresowe i tyle samo na 
badania lekarskie wstępne. Równo 100 kontroli przeprowadzono w zakładach małych tj. do 9 zatrudnionych 
oraz średnich od 9 do 49 zatrudnionych. Dominujące branże to handel i naprawy oraz przemysł przetwórczy. 
Rozmiar i charakter stwierdzonych nieprawidłowości nie dają podstaw do wyróżnienia branż, jako 
dominujących w określonych rodzajach nieprawidłowości. Problematyka niewłaściwej organizacji 
i przygotowania do pracy występuje niezależnie od branż. Ujawnione przypadki rażącego naruszenia prawa, 
jak nie wypłacenie wynagrodzenia, czy praca w porze nocnej, z uwagi na swój incydentalny charakter nie 
dają podstaw do wyciągania wniosków natury ogólnej, związanej z określoną branżą, bądź zawodem.  

Przeprowadzone kontrole wskazują na konieczność dalszego prowadzenia kontroli u pracodawców 
zatrudniających młodocianych. Kontrole wykazały brak dostatecznej wiedzy pracodawców o przepisach 
dotyczących zatrudniania młodocianych i dołożenia należytej staranności, a także lekceważenie 
w wypełnianiu podstawowych obowiązków wobec zatrudnianych młodocianych.  

Wskazana jest systematyczna współpraca wszystkich organów i instytucji zajmujących się sprawami 
zatrudniania młodocianych (kuratoria, urzędy pracy, samorząd rzemieślniczy, organy kontroli i nadzoru), 
w celu podnoszenia świadomości prawnej pracodawców zatrudniających młodocianych i ograniczania liczby 
i stopnia nieprawidłowości. 

G. Kontrole legalno ści zatrudnienia 
 

� Kontrole legalno ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
 
Działania nadzorcze 

 
W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. inspektorzy pracy 

przeprowadzili 1889 kontroli, podczas których badali legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
W 1745 podmiotach objętych kontrolami pracę wykonywało 67 026 osób, w tym 55 699 osób, na podstawie 
umów o pracę, 9 681- w ramach umów cywilnoprawnych, 961- jako podmioty samozatrudniające się.  

Wśród branż gospodarki wg klasyfikacji PKD dominowały: handel i naprawy (29% wszystkich 
kontroli), przetwórstwo przemysłowe (23%), budownictwo (19%). Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 
takich sektorów jak: transport i gospodarka magazynowa, budownictwo, oraz zakwaterowanie i usługi 
gastronomiczne.  

Do najistotniejszych uchybień zaliczyć należy: 
• niedopełnianie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy – w 17% podmiotów; 
• nieterminowe zgłaszanie pracobiorców do ubezpieczenia społecznego - w 16% podmiotów; 
• niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy – w 7% podmiotów .  

 
Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowo ści 

 
W ocenie inspektorów pracy jak i podmiotów kontrolowanych przyczynami stwierdzanych 

nieprawidłowości były: 
• brak uregulowania prawnego w zakresie nałożenia obowiązku na przedsiębiorców 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego pracobiorcy w pierwszym dniu jej świadczenia; 
• możliwość prawna zawierania umów cywilnoprawnych w formie ustnej; 
• obniżenie kosztów pracy, poprzez dopuszczanie do pracy pracowników bez poddania ich 

profilaktycznym badaniom lekarskim oraz szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa pracy; 
• umowa nieformalna między stronami stosunku pracy, dotycząca wypłaty 

niezaewidencjonowanego wynagrodzenia za pracę; 
• przyzwolenie społeczne na pracę bez potwierdzenia jakiejkolwiek umowy na piśmie; 
• trudności ekonomiczne na rynku pracy, obawa przed utratą pracy. 

 

Współpraca  

 
W ramach prowadzonych kontroli i współpracy z innymi organami w 2013 r. inspektorzy pracy 

skierowali 26 powiadomień do starostów powiatu w związku z naruszeniem przez bezrobotnych ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeprowadzono 53 kontrole na wniosek PUP, 11 kontroli 
na wniosek ZUS, 39 kontroli na wniosek UKS/US, 6 kontroli z inicjatywy Policji. Inspektorzy OIP 
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w Bydgoszczy skierowali 41 powiadomień do ZUS w związku z naruszeniem przepisów o ubezpieczeniach 
społecznych, w 33 przypadkach powiadomiono UKS/US.  

W 2013r. doszło dwukrotnie do spotkań między przedstawicielami ZUS – Oddziałów Wojewódzkich 
w Bydgoszczy i Toruniu a przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.  

W trakcie spotkań omawiano bieżące kwestie dotyczące problemów związanych z kontrolami 
legalności zatrudnienia, zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umów o prace, zgłaszania 
pracobiorców do ubezpieczenia społecznego, wnoszenia pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Ustalono zasady prowadzenia wspólnych kontroli, zwłaszcza w przypadkach kwestionowania przez 
obie instytucje wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego polegała 
głównie na przekazywaniu informacji o pozbawieniu statusu osób bezrobotnych. Ponadto prowadzono 
wspólne działania kontrolne z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sklepach wprowadzających do 
obrotu środki zastępcze. 

 

Efekty działa ń kontrolnych 

 
W wyniku działań kontrolnych, pracodawcy potwierdzili umowy o pracę 189 osobom pracującym 

wcześniej nielegalnie, a w stosunku do 450 osób zawarto umowy o pracę w miejsce umów cywilnoprawnych, 
23 osoby zostały pozbawione statusu bezrobotnego. w efekcie działań inspektorów pracy 688 osób 
zgłoszono do ubezpieczenia społecznego, a pracodawcy opłacili zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 
wobec 6608 osób, na łączną kwotę 17.831,59 zł. Pracodawcy uregulowali zobowiązania wobec ZUS na 
łączną kwotę 135.963,37 zł.  

 

Podsumowanie i wnioski  

 
W 2013 roku prowadzono szereg działań o charakterze prewencyjno–promocyjnym, w celu poprawy 

skuteczności działań zmierzających do ograniczenia zjawiska szarej strefy w zatrudnieniu.  
Przeprowadzono kampanie „Zanim podejmiesz pracę”, konkurs w Kujawsko–Pomorskiej Izbie 

Rzemiosła, których adresatem była młodzież szkolna. Pracownicy OIP w Bydgoszczy dwukrotnie udzielali 
porad prawnych w zakresie legalności zatrudnienia, obowiązków pracodawcy w zakresie zatrudnienia 
i ubezpieczeń społecznych w ramach Dni Ubezpieczonego organizowanych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy. 
Porad prawnych w zakresie legalności zatrudnienia udzielano również w czasie odbywających 
się „Weekendów z Państwową Inspekcją Pracy”. 

Analiza dokumentacji kontrolnych wykazała zauważalną tendencję wzrostu w zakresie powierzania 
pracy w formie umów cywilnoprawnych, zarówno o dzieło jak i zlecenie, w warunkach wykonywania pracy 
o przeważających cechach stosunku pracy. w ocenie kontrolujących należałoby wprowadzić obowiązek 
zawierania w stosunkach podległości służbowej, umów o pracę (domniemanie stosunku pracy) w celu 
wyeliminowania zjawiska powierzania pracy „ na czarno”. 

 
W ocenie inspektorów pracy, należałoby podjąć prace legislacyjne nad modyfikacją art. 281 

pkt. 1 Kodeksu pracy. w obecnym kształcie penalizowane jest zachowanie pracodawcy lub osoby działającej 
w jego imieniu, gdy nie potwierdzono pracownikowi na piśmie umowy o pracę w pierwszym dniu jej 
świadczenia. Z wyjaśnień pracodawców wynika, że wolą stron było zawarcie ustnej umowy zlecenie lub 
o dzieło.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, na pracodawcy nie ciąży obowiązek 
zawarcia umowy cywilnoprawnej na piśmie. Strony zgodnie z przepisami KC mogą dowolnie kształtować 
warunki takiej umowy. Rozważania te prowadzą do podjęcia działań i prac legislacyjnych aby wszelkie 
umowy, które wiążą się z podległością służbową z relacjami pracownik/pracobiorca – pracodawca było 
obwarowane obowiązkiem pisemności co najmniej ad probationem.  

 
� Kontrole legalno ści zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykony wania pracy przez 

cudzoziemców  

 
Działania nadzorcze 

 
W 2013 r. przeprowadzano 94 kontrole w 83 podmiotach, które powierzały pracę 719 

cudzoziemcom. Osiem kontroli wszczęto na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
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cztery kontrole podjęto z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, po dwie na wniosek 
Powiatowego Urzędu Pracy i Policji.  

Podmioty objęte kontrolami, prowadziły działalność głównie w branżach: przetwórstwo przemysłowe 
( 28%), handel i naprawy (16%), usługi administrowania (13%).  

Kontrolami objęto zagadnienia związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemców, ich legalnym 
prawem pobytu na terenie RP, zezwoleniami na pracę, rejestracją oświadczeń w Powiatowych Urzędach 
Pracy. Kontrolowano zagadnienia dotyczące stosunku pracy, w tym umów na piśmie, zgłoszenia 
cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego. Ponadto badano kwestie opłacania składek na Fundusz 
Pracy oraz zapewnienia cudzoziemcom bezpiecznych i higienicznych warunków do pracy.  

Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że na 719 cudzoziemców objętych kontrolami, od 221 
wymagane było zezwolenie na pracę, 273 osoby wykonywały pracę na podstawie zarejestrowanego 
oświadczenia w PUP. Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 245 cudzoziemców (34% 
skontrolowanych), w ramach umów cywilnoprawnych 269 cudzoziemców( 37%). 

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły obywateli: Ukrainy, Wietnamu, Rosji, Gruzji, Senegalu. 
 
Struktura naruszeń przedstawia się następująco: 

• Pięć przypadków powierzenia pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę, dotyczyło to 
4 obywateli Ukrainy i jednego obywatela Senegalu,  

• Dwa przypadki powierzania pracy na innym stanowisku niż wynikało to z zezwolenia na 
pracę, dotyczyło to obywatela Wietnamu i Senegalu. 

•  Cztery przypadki dopuszczania do pracy bez zawarcia wymaganych umów, dotyczyło to 
2 obywateli Gruzji, jednego obywatela Rosji i Wietnamu. 

•  Od 9 cudzoziemców pracodawca nie uzyskał przed rozpoczęciem pracy ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP i nie przechowywał kopii tego 
dokumentu,  

 
Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości o różnym charakterze odnotowano w 40% 

kontrolowanych podmiotów. Najwięcej naruszeń ujawniono w takich branżach jak: usługi administrowania, 
przetwórstwo przemysłowe oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.  

 
W 2013r. najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 

• nie dopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,  
• nie terminowego zgłaszania pracowników i pracobiorców do ubezpieczenia społecznego`,  
• braku aktualnych profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń bhp,  
•  

Współpraca  

 
W kwietniu i sierpniu 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy oraz w Oddziale 

w Toruniu, odbyły się dwa spotkania robocze inspektorów pracy z sekcji legalności zatrudnienia 
z pracownikami Straży Granicznej, oddelegowanymi do kontroli legalności pobytu cudzoziemców 
i wykonywania przez nich pracy na terenie RP.  

W wyniku czynności kontrolnych, w 2013 r. skierowano 9 powiadomień do Wojewody(Wydział Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy), pięć powiadomień do Powiatowych 
Urzędów Pracy, przeprowadzono dwie wspólne kontrole z funkcjonariuszami Straży Granicznej.  

 

Podsumowanie i wnioski 

 
Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że pracodawcy dopuszczali się typowych naruszeń 

prawa, takich jak niezapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy, braku badań lekarskich i szkoleń 
w zakresie bhp. Liczba naruszeń prawa w zakresie prawa pracy jak i technicznego bezpieczeństwa pracy, 
w stosunku do roku 2012r, była na podobnym poziomie. Najwięcej utrudnień wiąże się z rzetelnym 
ustaleniem stanu faktycznego w zakresie uproszczonego systemu zatrudniania cudzoziemców. Dotyczy to 
głównie kontroli w agencjach pracy tymczasowej, które rejestrują po ponad 100 i więcej oświadczeń 
w danym roku kalendarzowym, i sami pracodawcy nie mieli pełnej wiedzy na temat pobytu cudzoziemców, 
dla których rejestrowali oświadczenia, a zwłaszcza gdy praca miała być wykonywana u pracodawców 
użytkowników na terenie całego kraju.  
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H. Kontrole przestrzegania przez agencje zatrudnien ia przepisów o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy oraz zatrudnianiu pracow ników tymczasowych 
 
Działania nadzorcze 

 
W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. przeprowadzono 56 

kontroli przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 14 
kontroli wynikających z rozpatrzenia skarg, 15 wynikających z realizacji planu kontroli na rok 2013 r. oraz 
16 kontroli podjętych w związku z powiadomieniami z innych organów. w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert 
zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach podjęto 21 kontroli.  

W 2013 r. odnotowano 6 przypadków prowadzenia działalności pośrednictwa pracy bez 
wymaganego certyfikatu i wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Kontynuowano stały 
monitoring prasy lokalnej oraz ogłoszeń zamieszczanych na portalach internetowych pod kątem 
prowadzonej działalności w ramach agencji zatrudnienia.  

 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowo ści 

 
W toku kontroli nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono u 70% kontrolowanych podmiotów. Naruszenia te były typowe 
dla wielu podmiotów kontrolowanych bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, a mianowicie:  

 
•  brak lub niewłaściwie przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp ( 23% podmiotów), 
•  nie odprowadzanie składek na Fundusz Pracy w ustawowym terminie ( 21% podmiotów), 
•  brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie profilaktyczne (11% podmiotów),  

 

Ponadto w co czwartym podmiocie odnotowano nieprawidłowości dotyczące prowadzenia agencji 
zatrudnienia takie jak:  

• prowadzenie pośrednictwa pracy do pracy na terenie RP lub za granicą bez wymaganego 
certyfikatu, 

• niedopełnienie obowiązku podawania w ogłoszeniach i ofertach numeru certyfikatu, 
• nieprawidłowości dotyczące treści umów zawieranych pomiędzy agencją zatrudnienia 

z osobami kierowanymi do pracy za granicą.  

 
Współpraca 

 
W maju 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie warsztatowe 

pracowników OIP w Bydgoszczy i WUP w Toruniu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie 
kontroli legalności zatrudnienia, pracy tymczasowej i zatrudniania cudzoziemców. Oprócz inspektorów pracy 
uczestnikami spotkania byli pracownicy Wydziału Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego oraz Wydziału 
Pośrednictwa Pracy WUP w Toruniu. w trakcie spotkania przedstawiono prezentacje na temat pracy 
tymczasowej, legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców, zawierania umów o pracę oraz 
umów cywilnoprawnych, a także roli Głównego Inspektoratu Pracy jako instytucji łącznikowej.  

 
Zastosowane środki prawne i efekty kontroli 

 
W wyniku działań podjętych po dokonaniu ustaleń kontrolnych skierowano 5 powiadomień 

do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Skierowano osiem wniosków o ukaranie do sądu 
rejonowego, a pracodawcy zostali ukarani grzywnami na łączną kwotę 11.100 zł. Nałożono 5 mandatów 
kredytowanych na łączną kwotę 6600 zł. Skierowano 35 wystąpień zawierających 161 wniosków. Wydano 
82 decyzji administracyjnych, udzielono 134 porad z zakresu prawa pracy i 61 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy oraz 80 dotyczących legalności zatrudnienia.  

 
Podsumowanie i wnioski 

 
W 2013r. nie odnotowano problemów lub przypadków utrudniania działalności inspektorom pracy. 

Kontrolowane podmioty prowadziły działalność jednoosobowo lub zatrudniały pracowników do obsługi 
merytorycznej albo zlecały prowadzenie spraw pracowniczych firmom zewnętrznym, np. biurom księgowo – 
podatkowym. w związku z powyższym w zakresie kontroli agencji zatrudnienia nie odnotowano przypadków 
utrudniania czynności kontrolnych, dostępu do żądanych dokumentów, czy kontaktu 
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z pracodawcą/przedsiębiorcą. w ocenie inspektorów pracy należałoby doprecyzować przepisy dotyczące 
delegowania pracowników do pracy u innych pracodawców, kwestie tzw. „użyczania pracowników” w celu 
wyeliminowania zjawiska obchodzenia przepisów prawa w zakresie pośrednictwa pracy bez wymaganego 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. w ocenie inspektorów pracy należy w dalszym ciągu podejmować 
działania prewencyjno – promocyjne, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących pośrednictwa pracy. 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy prowadzi szeroko rozumiane poradnictwo w tym zakresie. 

 

 
� Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników ty mczasowych.  

Działania nadzorcze  
 
W ramach omawianego tematu w 2013 r. przeprowadzono łącznie 35 kontroli, z czego 16 kontroli 

dotyczyło agencji pracy tymczasowej, a 19 kontroli prowadzono u pracodawców użytkowników. 
Kontrolowane podmioty na terenie RP powierzały pracę 2188 osobom zatrudnionym na podstawie umów 
o pracę tymczasową, 298 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Osiem osób 
wykonywało pracę jako pracownicy tymczasowi u pracodawcy użytkownika za granicą. Wśród 
kontrolowanych podmiotów 34% stanowiły zakłady zatrudniające od 50 do 249 osób, 25% stanowiły 
podmioty od 10 do 49 zatrudnionych oraz 23% - do 9 zatrudnionych.  

Z analizy dokumentacji wynika, że nieprawidłowości zostały ujawnione w 57% kontrolowanych 
podmiotów. Stwierdzone naruszenia były typowe dla wielu podmiotów kontrolowanych bez względu na 
rodzaj prowadzonej działalności. 

W agencjach pracy tymczasowej odnotowano: 
• brak lub niewłaściwie przeprowadzone profilaktyczne badania lekarskie, 
• brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia bhp pracowników,  
• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt osobowych, 
• nieprawidłowe zapisy umów zawieranych pomiędzy agencją pracy tymczasowej, 

a pracodawcą użytkownikiem lub pracownikiem tymczasowym. 

 

U pracodawców użytkowników stwierdzono naruszenia dotyczące:  
• niewłaściwego lub niedostatecznego wyposażenia pomieszczeń higienicznosanitarnych,  
• niewłaściwego składowania materiałów i doboru miejsca składowania,  
• brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych,  
• niewłaściwej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych,  
• wyposażenia oraz stosowania przez pracowników odzieży roboczej, 
• nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy,  
• zapewnienia pracownikom 11 – godzinnego odpoczynku dobowego. 

 

Zastosowane środki prawne i efekty kontroli 

 
W ramach omawianego tematu inspektorzy pracy w siedmiu przypadkach nawiązali współpracę 

z działającymi na terenie kontrolowanych podmiotów organizacjami związkowymi, ze społeczną inspekcją 
pracy, dwie kontrole odbyły się na wniosek parlamentarzystów, którzy zostali następnie poinformowani 
o wynikach kontroli, w dwóch przypadkach powiadomiono Powiatowy Urząd Pracy oraz Fundusz Pracy.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano jeden wniosek o ukaranie do sądu 
rejonowego, pracodawca został ukarany grzywną w wysokości 3000 zł. Nałożono 7 mandatów 
kredytowanych na łączną kwotę 8200 zł.  

Skierowano 20 wystąpień zawierających 76 wniosków. Wydano 117 decyzji administracyjnych, 
udzielono 98 porad z zakresu prawa pracy, 67 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 
31 dotyczących legalności zatrudnienia.  

 
Podsumowanie i wnioski  
 

W 2013 r. odnotowano znaczny wzrost zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych w stosunku 
do roku 2012 r. Z analizy kontroli wynika, że wątpliwości budzi zawieranie umów o pracę tymczasową 
w handlu. z jednej strony sporny jest charakter sezonowości pracy w tej branży zwłaszcza w dużych sieciach 
handlowych, z drugiej strony brak sankcji karnej, umożliwia korzystanie przez pracodawców z rozwiązań 
prawnych ustawy.  
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Pracodawcy użytkownicy argumentują, że jest konieczność zawierania takich umów w okresie 
przedświątecznym, w czasie wzmożonej sprzedaży towarów. 

 

I. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy w wybranych podmiotach: 

1. Podmioty lecznicze 
 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy oraz 
bhp w podmiotach leczniczych w zależności od rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz ich formy 
prawnej. Przeprowadzono 10 kontroli w 10 podmiotach leczniczych.  

Kontrole zostały przeprowadzone w: 
• 5 publicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotach leczniczych (4 szpitale 

i 1 sanatorium) 
• 3 niepublicznych stacjonarnych i całodobowych podmiotach leczniczych ( 2 szpitale 

i 1 sanatorium) 
• 2 niepublicznych ambulatoryjnych podmiotach leczniczych ( 2 przychodnie) 

Łącznie w 10 kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 4351 osób, w tym 334 na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 631 podmiotów samozatrudniających się, 2 cudzoziemców, 3357 w ramach 
stosunku pracy w tym: 2713 kobiet, 5 młodocianych i 129 niepełnosprawnych. 

Na 10 skontrolowanych podmiotów 5 stanowiły samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
( 4 szpitale i 1 sanatorium). Pozostałe kontrolowane podmioty to 3 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
( 1 szpital, 1 sanatorium, 1 przychodnia) oraz 2 podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej 
(1 szpital i 1 przychodnia). Wszystkie podmioty publiczne jak i niepubliczne zostały wpisane do rejestru 
podmiotów leczniczych prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego. 

Poniżej opisano wyniki kontroli podmiotów leczniczych z podziałem na prawną ochronę pracy i bhp 
z w zależności od rodzaju świadczonych usług oraz formy prawnej danego kontrolowanego podmiotu. 

 
Prawna ochrona pracy 
 
1. Podmioty lecznicze publiczne całodobowe 

Przeprowadzono 5 kontroli w 5 podmiotach leczniczych. Były to jednostki publiczne o działalności 
stacjonarnej i całodobowej tj. 4 szpitale i 1 sanatorium. Jeden ze szpitali nie był wcześniej kontrolowany. 
Łącznie zatrudnionych było w nich 3 759 osób, w tym 260 na podstawie umów cywilnoprawnych, 
581 podmiotów samozatrudniających się, 2 cudzoziemców, 2889 w ramach stosunku pracy w tym 
2347 kobiet, 5 młodocianych i 87 niepełnosprawnych. Ponad 1/3 zatrudnionych stanowiły pielęgniarki. 
W dwóch podmiotach nadzór sprawowały Starostwa Powiatowe, w pozostałych Wojewoda, Rektor 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Minister MSW. We wszystkich kontrolowanych jednostkach działały 
organizacje związkowe, które były poinformowane o kontrolach oraz o ich wynikach. Łącznie poinformowano 
20 związków zawodowych oraz 3 społecznych inspektorów pracy. 

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich 5 skontrolowanych podmiotach, jednak dotyczyły one 
niewielkiej liczby pracowników i najczęściej wynikały z braku wiedzy lub należytej staranności niż 
świadomego działania.  

Nieprawidłowości stwierdzono między innymi w zakresie: 
• regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania – (dot. 3 podmiotów),  
• sporządzania umów o pracę- ( dot. 4 pracowników w 1 podmiocie), 
• normy dobowej ( dot.2 pracowników w 1 podmiocie ), 
• przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (dot.18 pracowników w 2 podmiotach), 
• zapewnienia odpoczynku dobowego (dot.4 pracowników w 2 podmiotach) 
• wypłaty wynagrodzenia za pracę ( dot. 3 pracowników w 1 podmiocie),  
• potrąceń z wynagrodzenia (dot.1 pracownika w 1 podmiocie), 
•  wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ( dot. 21 pracowników w 2 

podmiotach), 
• wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop ( dot.1 byłego pracownika 

w 1 podmiocie), 
• urlopów wypoczynkowych ( dot. 280 pracowników w 4 podmiotach) ustalono, że 280 

pracowników posiadało zaległe urlopy wypoczynkowe za 2012,  
• ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnej odzieży i obuwia ( dot. 170 pracowników 

w 1 podmiocie) ustalono, że pracownicy głównie: pielęgniarki, położne, sekretarki medyczne 
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oraz pracownicy obsługi nie otrzymywali obuwia roboczego zgodnie z zakładową tabelą 
norm przydziału pracownicy używali w pracy własnego obuwia,  
 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 5 wystąpień zawierających 38 
wniosków w zakresie realizowanego tematu. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 36 wniosków. 
Wypłacono 900,63 zł dla 13 pracowników tytułem zaniżonego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe 

W zakresie dwóch wniosków pracodawcy poinformowali, że są one przedmiotem analizy. Jeden 
z wniosków dotyczył ustalenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pielęgniarek, a drugi 
ustalenia ekwiwalentów pieniężnych za używanie w pracy własnego obuwia przez 170 pracowników.  

 
2. Podmioty lecznicze niepubliczne całodobowe i ambulatoryjne 
Przeprowadzono 5 kontroli w 5 podmiotach leczniczych. Były to jednostki niepubliczne stacjonarne 

i całodobowe tj. 2 szpitale i 1 sanatorium oraz 2 przychodnie. Dwa podmioty były wcześniej kontrolowane dla 
3 była to pierwsza kontrola. Łącznie zatrudnionych było w nich 592 osób, w tym 74 osoby na podstawie 
umów cywilnoprawnych, 50 podmiotów samozatrudniających się, 468 pracowników w tym 375 kobiet i 39 
niepełnosprawnych. Podobnie jak w szpitalach publicznych ponad 1/3 zatrudnionych stanowiły pielęgniarki. 
Trzy podmioty (szpital, sanatorium, przychodnia) prowadzone były w formie spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, pozostałe (szpital i przychodnia) jako podmioty wpisane do ewidencji działalności 
gospodarczej, w kontrolowanych podmiotach nie działały związki zawodowe.  

 Stwierdzone nieprawidłowości w kontrolowanych podmiotach może nie dotyczyły znacznej liczby 
pracowników, ale wskazywały na ewidentny brak znajomości przepisów głównie w zakresie czasu pracy 
i wynagrodzeń. 

Nieprawidłowości stwierdzono między innymi: 
• regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania ( dot. 3 podmiotów), 
• sporządzania umów o pracę ( dot. 4 pracowników w 1 podmiocie), 
• pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia (dot.19 pracowników w 2 podmiocie) 
•  zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem umowy o pracę ( umowa 

cywilnoprawna zamiast umowy o pracę)- ( dot. 5 pracowników 1 podmiocie) w jednym 
z podmiotów inspektor wniósł o nie zawieranie umów zlecenie w warunkach w których 
powinny być zawarte umowy o pracę, 

• normy dobowej (dot.10 pracowników w 3 podmiotach),  
• normy przeciętnej tygodniowej, dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie 

w tygodniu oraz limitu rocznego godzin nadliczbowych ( dot. 3 pracowników w 1 podmiocie), 
• zapewnienia odpoczynku dobowego ( dot.14 pracowników w 2 podmiotach), 
•  wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ( dot. 63 pracowników 

w 5 podmiotach) nieprawidłowości dotyczyły głównie pracowników wykonujących pracę 
dwukrotnie w tej samej dobie, którzy z tego tytułu nie otrzymywali dodatkowego 
wynagrodzenia,  

• wynagrodzenia za pozostawanie w gotowość do udzielania świadczeń medycznych ( dot. 1 
pracownika w 1 podmiocie ) ustalono, że lekarzowi nieprawidłowo naliczono wynagrodzenie 
za pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, zamiast 50% stawki 
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pozostawania w gotowości 
naliczano 25%. 

• wynagrodzenia za pracę w porze nocnej pielęgniarkom i położnym ( dot.4 pracowników w 1 
podmiocie) pracodawca nie wypłacał dodatków za pracę w porze nocnej ani w oparciu 
o przepisy kodeksu pracy, ani o przepisy ustawy o działalności leczniczej, nie wiedział, że za 
pracę w porze nocnej należy się dodatkowe wynagrodzenie, 

• potrąceń z wynagrodzenia ( dot.1 pracownika w 1podmiocie), 
• udzielania urlopów wypoczynkowych ( dot.5 pracowników w 1 podmiocie) ustalono, że 

żadna część z udzielanych urlopów wypoczynkowych nie obejmowała 14 kolejnych dni 
kalendarzowych  

 
Pracodawcy całodobowych podmiotów leczniczych ( szpitale) poinformowali o wykonaniu 37 

wniosków zawartych w 3 wystąpieniach, w wyniku ich realizacji wypłacono 7 105,01 zł dla 45 pracowników 
tytułem zaniżonego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dodatku za gotowość do pracy.  

W przychodniach inspektorzy wydali 2 wystąpienia zawierające 19 wniosków w tym 10 wniosków 
dotyczących realizowanego tematu. Pracodawcy poinformowali o ich wykonaniu. Wypłacono 3 379,92 zł dla 
8 pracowników tytułem również zaniżonego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.  
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Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
1. Podmioty lecznicze publiczne całodobowe 
Przeprowadzono 2 kontrole w 2 podmiotach. Były to samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej ( szpitale). Były one również przedmiotem kontroli w zakresie prawa pracy. Zatrudnionych było 
w nich 1486 osób, w tym 255 osób na umowach cywilnoprawnych, 96 osób samozatrudniających się, 1106 
zatrudnionych w ramach umów o pracę, w tym 966 kobiet i 39 osób niepełnosprawnych.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali decyzje terminowe, między innymi: 
• poddania wstępnemu instruktażowi ogólnemu i stanowiskowemu bhp ( dot.2 pracowników 

w 1 podmiocie),  
• poddania szkoleniu okresowemu bhp ( dot. 21 pracowników w 1 podmiocie),  
• okresowych badań lekarskich ( dot.4 pracowników w 1 podmiocie), 
• udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ( dot. 21 pracowników 

w 1 podmiocie) brak oceny ryzyka zawodowego dotyczyło prac na stanowiskach: położnej, 
fizjoterapeuty, palacza co, pracowników apteki, psychologa, laboranta, ratownika 
medycznego, pielęgniarki instrumentariuszki, pielęgniarki środowiskowej, kierownika działu 
transportu, masażysty, instruktora terapii, 

• informowania pracowników o ryzyku zawodowym ( dot. 154 pracowników w 1 podmiocie) 
stwierdzono, że 154 pracowników nie zostało poinformowanych o ryzyku zawodowym, 
dotyczyło to pracowników zatrudnionych na stanowiskach pielęgniarek, asystentek 
stomatologicznych oraz pracowników ekip sprzątających, 

• przeprowadzenia badania i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia ( dot. 27 
pracowników w 1 podmiocie)  

• wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia ( dot.1 podmiotu)  
• wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidulanej ( dot. 1 pracownika 

w 1 podmiocie) 
• wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze ( dot.164 pracowników 

w 1 podmiocie) ustalono, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pielęgniarek, 
położnych, sekretarek medycznych oraz pracowników ekip sprzątających nie otrzymywało 
obuwia roboczego, a w pracy używali własnego. Obuwie robocze należało się pracownikom 
zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału odzieży i obuwia. w czasie kontroli 
kierownictwo szpitala podało, że obuwie wydane kilka lat temu było w dobrym stanie, 
dlatego nie wydawano nowych. Kontrola wykazała jednak, że większość pracowników 
obuwie zakupiła z własnych środków. Poprzednio wydane obuwie było zniszczone, 
popękane a czasami dziurawe. Pracownicy (głównie pielęgniarki) nie chcieli ich nosić 
w pracy przy pacjentach,  

• utworzenia służby bhp ( dot. 1 podmiotu zatrudniającego 281 pracowników ) ustalono, że 
w jednym ze szpitali zadania służby bhp powierzono firmie zewnętrznej na podstawie 
umowy zlecenie. Utworzenie takiej służby było niezgodne z kodeksem pracy. Tym samym 
nakazano utworzenie służby bhp w ramach stosunku pracy, a nie umowy zlecenie z uwagi, 
że w szpitalu zatrudnionych było ponad 100 pracowników,  
 

Skierowano 2 wystąpienia w ramach realizowanego tematu, które zostały przyjęte do realizacji przez 
pracodawcę i dotyczyły między innymi: 

• konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych 
z bhp ( dot. 1 w 1 podmiocie)  

• opracowywania programów szkoleń bhp zgodnie z przepisami ( dot. 825 pracowników w 1 
podmiocie), 

• zaświadczeń bhp, które wydawane były na nieaktualnych drukach ( dot. 5 pracowników w 1 
podmiocie)  

 
Sprawdzeniu poddano dokumentację wypadkową za lata 2011- 2012 w kontrolowanych podmiotach. 

Ustalono, że było w nich 15 wypadków lekkich. Dokonując analizy dokumentacji powypadkowej ustalono, że 
wypadki związane były: 

• z poślizgnięciami, potknięciami, uderzeniami przez przedmioty - 10 wypadków 
• ręcznymi pracami transportowymi – 3 wypadki 
• uderzeniami przez agresywnych pacjentów- 2 wypadki 

 
Na podstawie jednej z dokumentacji ustalono, że dopuszczono do pracy 4 pielęgniarki, które wnosiły 

po schodach na noszach pacjentkę. Wypadkowi uległa jedna z pielęgniarek ( położna). Skutkiem wypadku 
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był uraz prawego nadgarstka. Jak ustalono w czasie kontroli w tej części szpitala nie było windy. Pacjenci 
transportowani byli na noszach lub wózkach. Ustalono w czasie kontroli, że przyczyną wypadku było 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prac szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla kobiet na co nie 
zwrócono uwagi aż do kontroli inspekcji pracy  

Z informacji uzyskanych po kontroli ustalono, że szpital w którym opisano ww. wypadek w ramach 
projektu unijnego będzie starał się w 2014 o pozyskanie środków na przebudowę i dostosowanie 
pomieszczeń do przepisów bhp, w tym na zakup i zainstalowanie windy na oddziale położniczym. Projekt po 
akceptacji Urzędu Marszałkowskiego zostanie zrealizowany w 30% ze środków unijnych, a w 70% ze 
środków Powiatu.  

Po kontroli wydano 45 decyzji w tym 39 na piśmie i 6 ustnych, 26 decyzji dotyczyło realizowanego 
tematu. Ponadto skierowano 2 wystąpienia, które zawierały 45 wniosków w tym 7 dotyczyło realizowanego 
tematu. Wydane środki prawne dotyczyły ww. nieprawidłowości. Pracodawcy poinformowali o wykonaniu 
nakazów i przyjęciu wniosków do realizacji. 

 
2. Podmioty lecznicze niepubliczne całodobowe oraz ambulatoryjne 
Przeprowadzono 4 kontrole w 4 podmiotach leczniczych. Były to jednostki niepubliczne stacjonarne 

i całodobowe tj. 2 szpitale, 1 sanatorium oraz 1 ambulatoryjna ( przychodnia). Dwa podmioty były wcześniej 
kontrolowane dla pozostałych dwóch była to pierwsza kontrola. Łącznie zatrudnionych było w nich 521 osób, 
w tym 53 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, 50 podmiotów samozatrudniających się, 428 
pracowników w tym 326 kobiet i 39 niepełnosprawnych. Podobnie jak w szpitalach publicznych ponad 1/3 
zatrudnionych stanowiły pielęgniarki. Dwa podmioty (szpital i sanatorium) prowadzone były w formie spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałe (szpital i przychodnia) jako podmioty gospodarcze wpisane do 
ewidencji działalności gospodarczej. w podmiotach nie działały związki zawodowe.  

W zakresie realizowanego tematu wydano 9 decyzji na piśmie i 5 ustnych. 
Wydane decyzje dotyczyły między innymi: 

• wstępnych i okresowych szkoleń w zakresie bhp ( dot. 24 pracowników w 2 podmiotach), 
• wstępnych i okresowych badań lekarskich ( dot. 6 pracowników w 2 podmiotach),  
• dokonania oceny ryzyka zawodowego ( dot.1 pracownika w 1 podmiocie)  
• wytypowania do pomiarów i badań czynników szkodliwych (dot.29 pracowników 

w 1 podmiocie),.  
• informowania pracowników o ryzyku zawodowym (dot.2 pracowników w 1 podmiocie)  
• ustalenia w ramach konsultacji z pracownikami z zakresu bhp zasad przydziału odzieży, 

obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej (dot.14 pracowników w 1 podmiocie )  
• zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego ( dot.5 pracowników w 1 podmiocie ), 
• pomiarów elektrycznych (dot.5 pracowników w 1 podmiocie)  

 
Po kontroli dokumentacji wypadkowej inspektor do jednego z pracodawców skierował wystąpienie 

w zakresie szczegółowego odnoszenia się do wszystkich okoliczności wypadków. Pracodawcy 
poinformowali również o wykonaniu nakazów, które zostały wydane na wyżej opisane nieprawidłowości 
w zakresie bhp oraz o przyjęciu wniosków do realizacji. 

 

Środki prawne wydane przez inspektorów pracy we wszy stkich kontrolowanych podmiotach  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali łącznie we wszystkich 10 kontrolowanych 

podmiotach: 
• 7 nakazów zawierających 76 decyzji w zakresie bhp w tym: 
• 23 ustne ( w tym 7 dotyczących realizowanego tematu)  
• 53 na piśmie ( w tym 32 dotyczących realizowanego tematu) 
• 11 wystąpień zawierających 145 wniosków( w tym 91 dotyczących realizowanego tematu)  
• 3 mandaty karne na łączną kwotę 3200 zł  
• 4 środki wychowawcze  
• udzielono 97 porad prawnych, 45 technicznych i 2 z legalności zatrudnienia  

 
W wyniku realizacji wniosków dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń wypłacono łącznie 11 385, 65 zł dla 
66 pracowników. 

 

Podsumowanie i wnioski 
Porównując wyniki kontroli w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych można stwierdzić, 

że nieprawidłowości zostały stwierdzone we wszystkich jednostkach zarówno w zakresie przestrzegania 
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prawa pracy i bhp. Przeprowadzone kontrole w 5 podmiotach publicznych i 5 niepublicznych potwierdzają 
powyższe stwierdzenie.  

 Analiza porównawcza wskazuje iż stwierdzone nieprawidłowości są znaczące w spzoz-ach 
w zakresie: 

• zaległości w wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych 
• informowaniu pracowników o ryzyku zawodowym 
• wyposażeniu pracowników w obuwie robocze  
• wypłacaniu ekwiwalentu za używanie własnego obuwia 

 
Pomimo porównywalnych wydanych środków prawnych kwoty wypłaconych świadczeń po 

kontrolach były większe w podmiotach niepublicznych. Stwierdzone nieprawidłowości w tych podmiotach 
w zakresie rozliczania czasu pracy skutkowały wypłatą ponad 10 tys. zł dla 53 pracowników, gdy 
w podmiotach publicznych wypłacono 900 zł dla 8 pracowników przy tym samym zakresie kontroli. Nie są to 
kwoty znaczące, ale są sygnałem i informacją o problemach w zakresie rozliczania czasu pracy. Jak 
ustalono rzutowało to w podmiotach niepublicznych na prawidłowe naliczanie świadczeń pieniężnych 
głównie w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.  

 Zasadne jest również porównanie wypadkowości ww. podmiotach. Ustalono, że w podmiotach 
publicznych w latach 2011- 2012 było łącznie 15 wypadków. Były to wypadki lekkie. w podmiotach 
niepublicznych w latach 2011-2012 było łącznie również 15 wypadków. Były to podobnie jak w podmiotach 
publicznych wypadki lekkie. Wypadki w obu podmiotach związane były: 

• z zakłuciami i zranieniami  
• poślizgnięciami, upadkami, potknięciami i uderzeniami przez pacjentów 
• transportem pacjenta  

Skala wypadkowości ww. podmiotów była prawie identyczna. Często przyczyny wypadków były 
niezależne od poszkodowanych zarówno podmiotach publicznych jak i niepublicznych. W jednym z SPZOZ-
ów doszło do wypadku z uwagi na ewidentne nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prac szczególnie 
uciążliwych i szkodliwych dla kobiet, jednak zespół powypadkowy nie zwrócił na to uwagi aż do kontroli 
inspekcji pracy.  

Przeprowadzone kontrole wskazują, że poza rozliczaniem czasu pracy oraz udzielaniem urlopów 
wypoczynkowych nie występują znaczące różnice w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy we 
wszystkich skontrolowanych podmiotach. Podobnie jest w przypadku przepisów bhp. Pracodawcy po 
kontrolach wykonali prawie wszystkie decyzje bhp i wystąpienia. Decyzja i wniosek dot. wydania obuwia 
roboczego i wypłaty ekwiwalentów za używanie własnego obuwia ( w jednym ze szpitali publicznych) są 
w trakcie realizacji. 

 

Przyczyny stwierdzonych narusze ń przepisów we wszystkich kontrolowanych podmiotach 
• brak wiedzy - często wynika to z faktu, że osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo- 

płacowe w tym pracodawcy nie podnoszą swoich kwalifikacji. Bazują na nieaktualnej wiedzy 
lub błędnych nieaktualnych zapisach w regulaminach pracy lub regulaminach 
wynagradzania. Stwierdzone nieprawidłowości głównie w zakresie czasu pracy oraz 
wynagrodzeń nie wynikały z trudności finansowych lecz z niewłaściwej pracy służb kadrowo- 
płacowych zarówno w podmiotach publicznych jak i niepublicznych. Niektóre ze 
stwierdzonych nieprawidłowości wynikały z przyjęcia niewłaściwych metod lub zwykłych 
pomyłek. Świadome nieprzestrzeganie przepisów głównie w zakresie czasu pracy odbywało 
się czasami przy pełnej akceptacji pracowników głównie, gdy z tego tytułu otrzymywali 
dodatkowe wynagrodzenie.  

• minimalizowanie kosztów pracy i krótkowzroczna polityka kadrowa. Obciążanie tych samych 
pracowników dodatkową pracą skutkowało często pracą w godzinach nadliczbowych. To 
z kolei było przyczyną do nie zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 
Ponadto pracownicy z tego tytułu nie mieli zachowanych odpoczynków dobowych oraz 
tygodniowych. Nie zatrudnianie w miejsce zwolnionych nowych pracowników. Liczba 
pracowników ze znacznymi zaległymi urlopami wypoczynkowymi zwłaszcza w podmiotach 
publicznych świadczy o tym, że pracownicy nie mają kiedy z nich skorzystać. Braki kadrowe 
zwłaszcza w obsadzie pielęgniarek, ale i pracowników obsługi skutkują naruszeniem 
przepisów w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. 
 

Pracodawcy, aby minimalizować koszty pracy zatrudniają lekarzy, pielęgniarki i inny personel 
medyczny na umowach cywilnoprawnych, aby nie przestrzegać przepisów głównie w zakresie czasu pracy. 
Taka forma pracy i zatrudnienia pozwala przede wszystkim uniknąć odpowiedzialności za wykroczenia 
przeciwko prawom pracowniczym głównie w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń.  
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Wnioski 
• pracodawcy podobnie jak w latach ubiegłych mają problemy z przepisami w zakresie czasu 

pracy oraz z jego rozliczaniem zarówno w podmiotach publicznych jak i niepublicznych. 

• z analizy przeprowadzonych kontroli wynika, że większość stwierdzonych uchybień można 
było uniknąć poprzez dołożenie należytej staranności i wzmożonego nadzoru w codziennej 
pracy, uwaga ta dotyczy podmiotów leczniczych publicznych jak i niepublicznych, 

• w zakresie przestrzegania przepisów bhp należy podkreślić, że zbyt małą wagę przykładają 
pracodawcy oraz służby bhp do oceny ryzyka zawodowego we wszystkich kontrolowanych 
podmiotach, 

• niepokojący jest wzrost zatrudniania personelu medycznego na kontraktach co powoduje 
brak możliwości ustawowego nadzoru i kontroli w zakresie czasu pracy, głównie w zakresie 
odpoczynków dobowych jak i tygodniowych, 

• celowe jest kontynuowanie kontroli głównie w podmiotach, które nie były objęte 
kompleksowym zakresem kontroli w zakresie prawa pracy i bhp. 

2. w placówkach handlowych. 
 

Placówki wielkopowierzchniowe – prawna ochrona prac y 
 
W 2013 r. w zakresie tematu przeprowadzono 9 kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych 

należących do 4 sieci handlowych: KAUFLAND, PH MAGROS, CASTORAMA, TESCO. Łączne zatrudnienie 
wynosiło 533 osoby – wszystkie zatrudnione na podstawie umów o pracę; nie zatrudniano młodocianych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 39 wniosków w zakresie 
prawnej ochrony pracy, w tym regulujące nieprawidłowości przy wydawaniu świadectw pracy bądź w treści 
świadectw pracy, uchybienia w zakresie regulaminu pracy, nieprawidłowości przy prowadzeniu akt 
osobowych, w zakresie ewidencji czasu pracy, a także naruszenia przepisów o czasie pracy, 
w szczególności: niezapewnienie pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 
niezapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, powtórnego 
zatrudniania w ramach tej samej doby pracowniczej, ponadto w zakresie niewypłacenia pracownikom 
dodatku za pracę w tej samej dobie, niewypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, obniżenia 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, niepłacenia dodatku za pracę w porze nocnej.  

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców o wykonaniu środków prawnych wydanych 
wyniku prowadzonych w roku 2013 kontroli, przeprowadzonych rekontroli oraz podjętych działaniach w toku 
kontroli, można stwierdzić, że w zakresie prawnej ochrony pracy wyegzekwowano należne pracownikom 
świadczenia pieniężne w tym: kwotę 762,81 zł z tytułu dodatku za pracę w tej samej dobie dla 22 
pracowników oraz kwotę 334 zł z tytułu zaniżenia kwoty wynagrodzenia przekazanej przelewem bankowym 
2 pracownikom.  
 

Realizację wydanych środków prawnych obrazuje poniższa tabela: 

Zakres przedmiotowy Liczba wydanych decyzji ogółem - Liczba wniosków w wystąpieniach 39 
(wykonanych 17) 

 wydanych wykonanych wydanych wykonanych 

Stosunek pracy    12 4 33,3 % 

Czas pracy    17 9 52,9 % 

Wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

   7 2 28,5 % 

Urlopy pracownicze    3 2 66,6 % 

RAZEM:    39 17  
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Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, stan przestrzegania przepisów w zakresie prawnej ochrony 
stosunku pracy w kontrolowanych placówkach wielkopowierzchniowych jest zadowalający. Standardy 
zatrudnienia w poszczególnych placówkach wielkopowierzchniowych wzrastają również wobec dużej 
konkurencyjności, w związku z chęcią pozyskania dobrych pracowników. w odniesieniu do lat poprzednich 
można stwierdzić, że występują obszary, w których w poszczególnych podmiotach stwierdza się najwięcej 
nieprawidłowości, tj. w obrębie czasu pracy. w zakresie stwierdzonych uchybień nie wszczęto postępowania 
w celu nałożenia grzywny, zastosowano 4 środki wychowawcze w stosunku do osób winnych naruszenia 
praw pracowniczych. 

Mając na uwadze stałe sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy 
w placówkach wielkopowierzchniowych, niezbędnym jest konieczność kontynuowania tego rodzaju kontroli, 
co umożliwi bieżące monitorowanie stanu przestrzegania prawa.  

 

Inne placówki handlowe 

 
Kontrolą objęto 40 placówek handlowych, w tym 19 kontrolowano po raz pierwszy, w kontrolowanych 

placówkach zatrudniano łącznie 5207 pracowników, w tym 4583 kobiet i 31 pracowników młodocianych oraz 
81 pracowników niepełnosprawnych. w 17 placówkach przeprowadzono kontrole sprawdzające wydane 
środki prawne. 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje, że w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy 
na uwagę zasługują powtarzające się w kolejnych placówkach nieprawidłowości związane ze stosunkiem 
pracy, czasem pracy oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami należnymi ze stosunku pracy. 
Najczęściej inspektorzy pracy wydawali wnioski zmierzające do usunięcia uchybień z zakresu prowadzenia 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, a także z zakresu czasu pracy. Szczególnie 
w małych placówkach handlowych problemy te występują powszechnie. Pojawiające się uchybienia w tej 
kategorii podmiotów dotyczą: nieprowadzenia akt osobowych, w tym dla pracowników młodocianych, brak 
określania w obwieszczeniu obowiązujących w zakładzie systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresu 
rozliczeniowego, nieprowadzenia ewidencji czasu pracy, zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 
dni w tygodniu, zatrudnianie pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, niepłacenie dodatku 
za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Inspektorzy pracy wydali środki prawne łącznie w placówkach handlowych kontrolowanych po raz 
pierwszy:  

• w zakresie stosunku pracy - 44 wnioski,  
• w zakresie czasu pracy - 32 wnioski,  
• w zakresie wynagrodzeń - 9 wniosków. 

 
W placówkach kontrolowanych po raz kolejny, najczęściej występujące naruszenia na podstawie 

wydanych środków dotyczyły:  
• w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy - 25 wniosków oraz 4 

decyzje płacowe,  
• w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy - 24 wnioski,  
• w zakresie stosunku pracy – 37 wniosków.  

Nieprawidłowości z zakresu stosunku pracy w znacznej mierze dotyczyły braku informacji 
o warunkach zatrudnienia, nieprawidłowości w treści świadectwa pracy oraz nieprawidłowości przy 
wypowiadaniu umów o pracę. Najmniej nieprawidłowości ujawniono w zakresie przestrzegania przepisów 
o urlopach wypoczynkowych; wydano 12 wniosków dotyczących nieprawidłowości w tym zakresie.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, a w konsekwencji popełnienia przez pracodawcę 
wykroczeń z zakresu prawa pracy, inspektorzy pracy w odniesieniu do łącznie 27 wykroczeń nałożyli 
mandaty w stosunku do 7 osób oraz zastosowali środki wychowawcze wobec 5 osób. 

Pracodawcy nie potrafili jednoznacznie wskazać przyczyn naruszeń prawa pracy zwłaszcza 
w zakresie czasu pracy. Co istotne, nieprawidłowe praktyki dotyczące organizacji czasu w konsekwencji 
powodowały zaniżenie bądź nie wypłacenie należnych świadczeń za pracę. Według inspektorów pracy 
głównymi przyczynami stwierdzonych uchybień jest niewątpliwie niedostateczna znajomość przepisów 
prawa w postaci zastosowania niewłaściwych metod przy naliczaniu świadczeń ze stosunku pracy oraz brak 
bieżącego weryfikowania zmian prawa pracy zwłaszcza w przypadkach małych placówek nie dysponujących 
zapleczem kadrowo – płacowym. Powierzanie prowadzenia spraw osobowych i naliczania wynagrodzeń 
pracowników biurom rachunkowym, niejednokrotnie z uwagi na brak płynnego obiegu dokumentacji 
prowadzi do powstania naruszeń. 
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W zakresie prawnej ochrony pracy kontrolowane podmioty w kategorii inne placówki handlowe 
w większości zrealizowały wydane środki prawne, w tym: 

Zakres przedmiotowy Liczba wydanych decyzji ogółem 4 
(wykonano 4) 

Liczba wniosków w wystąpieniach 
188 (wykonanych 174) 

 wydanych wykonanych wydanych wykonanych 

Stosunek pracy    81 75 92,5 % 

Czas pracy    56 53 94,6 % 

Wynagrodzenia i inne 
świadczenia 

4 4 100 % 34 29 85,2 % 

Uprawnienia pracowników 
związane z rodzicielstwem 

   1 1 100 % 

Urlopy pracownicze    16 16 100 % 

RAZEM: 4 4  188 174  

 
Analiza wyników kontroli placówek handlowych sprawdzanych po raz pierwszy w porównaniu 

z efektami uzyskanymi w placówkach kontrolowanych po raz kolejny potwierdza, że nadal istnieje potrzeba 
dokonywania takich kontroli. Istnieje uzasadnienie prowadzenia bieżącego nadzoru i kontroli placówek 
handlowych zatrudniających niewielką liczbę pracowników, zwłaszcza w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji ze stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, a także czasu pracy. Stopień stwierdzanych nieprawidłowości 
w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy oraz analiza środków prawnych wydanych w stosunku do 
podmiotów kontrolowanych po raz drugi potwierdza zasadność konsekwentnego sprawdzania realizacji 
wniosków, które zobowiązują pracodawców do podjęcia określonych działań celem wyeliminowania 
naruszeń przepisów w przyszłości. 

Placówki wielkopowierzchniowe – bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 
W 2013 r. w zakresie tematu przeprowadzono 9 kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych 

należących do 4 sieci handlowych: KAUFLAND, PH MAGROS, CASTORAMA, TESCO. Łączne zatrudnienie 
wynosiło 533 osoby – wszystkie zatrudnione na umowy o pracę – nie zatrudniano młodocianych.  

Większość stwierdzonych nieprawidłowości i wydanych w związku z tym środków prawnych 
dotyczyło: transportu, w tym: niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia dróg transportowych, 
opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, brak ładu i porządku na ciągach 
komunikacyjnych, magazynowania i składowania, w tym: nieprzystosowania magazynów i składów , 
niewłaściwy dobór miejsca składowania, brak aktualizacji instrukcji magazynowania i składowania, 
nieprawidłowości dotyczące urządzeń do składowania (brak oznaczenia dopuszczalnego obciążenia 
regałów), przygotowania pracowników do pracy, miedzy innymi dopuszczanie pracowników do pracy bez 
szkolenia z zakresu bhp i badań lekarskich, brak pomiarów elektrycznych, nieprawidłowości przy 
dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 17 wniosków dotyczących 
m.in., niewłaściwego przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp, nieprawidłowości w ocenie ryzyka 
zawodowego, naruszenia obowiązku konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań bhp.  
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W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podmioty kontrolowane zrealizowały wydane środki 
prawne, w tym: 

Zakres przedmiotowy Liczba wydanych decyzji ogółem 76 
(wykonano , w tym 41 decyzji ustnych) 

Liczba wniosków w wystąpieniach 17 
(wykonanych 7) 

 wydanych wykonanych wydanych wykonanych 

Obiekty i pomieszczenia pracy 8 5 62,5 %    

Zaplecze higieniczno 
sanitarne i śr.higieny osobistej 

8 7 87,5 %    

Wentylacja ogrzewanie 
oświetlenie 

7 4 57,1 %    

Stanowiska i procesy pracy 4 2 50 %    

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

6 4 66,6 %    

Urządzenie i instalacje 
energetyczne 

3 0 0 %    

transport 14 9 64,2 %    

Magazynowanie i składowanie 12 12 100 %    

Narażenia i zagrożenia 
czynnikami szkodliwymi 

2 0 0 %    

Przygotowanie do pracy 6 3 50 % 5 2 40 % 

Inne zagadnienia bhp 6 5 83,3 % 12 3 25 % 

RAZEM: 76 51  17 5  

 
Nie można jednoznacznie stwierdzić, że skala tych naruszeń może mieć wpływ na bezpośrednie 

zagrożenie zdrowia lub życia zatrudnionych pracowników. Pracodawcy i osoby upoważnione do 
reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli wskazywali, że przyczynami naruszeń prawa w zakresie bhp 
jest nieuwaga lub niedostateczna kontrola osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie 
bhp. Według inspektora pracy przyczyny stwierdzonych naruszeń to zaniedbania spowodowane brakiem 
dbałości o bieżącą kontrolę stanu bhp w placówkach wielkopowierzchniowych i to zarówno ze strony osób 
wykonujących zadania służby bhp, jak i zainteresowania ze strony osób sprawujących bezpośredni nadzór. 
Pracodawcy nie mają jeszcze pełnej świadomości zagrożeń i konsekwencji wynikających 
z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Placówki kontrolowane po raz pierwszy 

Analiza wydanych środków prawnych wskazuje, że w placówkach kontrolowanych pierwszy raz 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w stosunku do placówek kontrolowanych po raz kolejny 
występuje więcej nieprawidłowości. Najwięcej naruszeń stwierdza się w obszarze: przygotowania do pracy - 
wydano 36 decyzji, w stosunku do 112 pracowników, w tym braku badań lekarskich wstępnych i okresowych, 
szkoleń bhp wstępnych i okresowych, w przypadku braku szkoleń bhp pracodawców wydano 8 decyzji na 19 
podmiotów kontrolowanych po raz pierwszy.  

Duży odsetek nieprawidłowości stwierdzano w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym 
braku badań ochrony podstawowej urządzeń i instalacji - wydano 16 decyzji, a także w przypadku braku 
oceny ryzyka zawodowego, nie uwzględnienia w tej ocenie wszystkich aspektów wykonywania pracy lub 
niepoinformowania pracowników o dokonanej ocenie - wydano 12 decyzji. 

Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły również: stanowisk i procesów pracy, w tym braku instrukcji 
bhp dotyczącej obsługi maszyn i urządzeń, instrukcji magazynowania i składowania; brak pomiarów 
skuteczności ochron przeciwporażeniowych; nieprawidłowe składowanie materiałów, brak ustalenia 
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rodzajów odzieży i obuwia roboczego; brak zapewnienia wykonywania zadań służby bhp; brak 
przeprowadzenia udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. Nieprawidłowości te w przeważającej 
mierze występowały w placówkach handlowych zatrudniających do 20 pracowników. 

Wnętrze pomieszczenia, służącego jako szatnia dla zatrudnionych pracownic oraz zaplecze 
magazynowe, nadmierne obciążenie regału metalowego, widoczne ugięcia półek składowych dokumentują 
poniższe fotografie. 

 

  
 
Placówki kontrolowane po raz kolejny 

W placówkach kontrolowanych po raz kolejny nieprawidłowości stwierdzano w obszarze obiektów 
i pomieszczeń pracy, np. niewłaściwy stan obiektów i pomieszczeń, w tym schodów, posadzek, brak 
oznakowania miejsc niebezpiecznych – ogółem wydano 22 decyzje, niewłaściwe lub niedostateczne 
wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych – wydano 7 decyzji; niewłaściwe oznakowanie dróg 
transportowych, brak ładu i porządku na ciągach komunikacyjnych – łącznie wydano 9 decyzji. w zakresie 
przygotowania do pracy występują nieprawidłowości w tych samych lub podobnych obszarach co 
w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy, zwłaszcza w zakresie przygotowania pracowników do pracy, 
magazynowania i składowania.  

W przypadku powtórnie kontrolowanych podmiotów, można stwierdzić, że w porównaniu do 
placówek kontrolowanych po raz pierwszy skala nieprawidłowości jest mniejsza w obszarze przygotowania 
pracowników do pracy, w tym nie poddawanie bądź nieterminowe poddawanie pracowników szkoleniom 
z zakresu bhp badaniom wstępnym i okresowym – wydano 18 decyzji w stosunku do 36 pracowników, brak 
szkoleń okresowych z zakresu bhp stwierdzono w przypadku 4 pracodawców na 21 kontrolowanych po raz 
kolejny. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wobec pracodawców wszczęto postępowania w sprawach 
o wykroczenia przeciwko prawom pracownika i ukarano 8 mandatami za 28 wykroczeń, zastosowano środki 
wychowawcze w stosunku do 5 podmiotów za łącznie 11 wykroczeń. Wobec jednego pracodawcy 
skierowano wniosek do sądu o ukaranie.  

 
 

 

 

3 Wyniki kontroli realizowanych przez Okr ęgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy w ramach zada ń własnych. 

A Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładach gastronomicznych organizuj ących 
imprezy. 

Celem prowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa 
i higieny pracy w placówkach gastronomicznych. W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy 
przeprowadzili 12 kontroli u 12 pracodawców. Pracodawcy zatrudniali ogółem 228 pracowników, 32 osoby 
wykonywały pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 87 decyzji, w tym 62 decyzje pisemne i 25 
decyzji ustnych. Łącznie wydano 13 nakazów na piśmie. w 9 przypadkach uzyskano informacje o realizacji, 
obejmujących 31 decyzji. Skierowano również 13 wystąpień zawierających ogółem 64 wnioski. Wnioski 
dotyczyły łącznie 457 pracowników.  

Uzyskano informacje o wykonaniu 7 wystąpień obejmujących ogółem 42 wnioski. Skierowano 
również 5 poleceń, dotyczących 50 pracowników, które zostały wykonane w trakcie kontroli. Ogółem 
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nałożono 1 mandat oraz skierowano 1 wniosek do sądu i 1 wniosek o wyciągnięcie konsekwencji wobec 
osób winnych naruszenia praw pracowniczych. Suma nałożonych kar wyniosła 4.000zł. 

Analiza zbiorcza kontroli wskazuje na to, że najczęściej występujące naruszenia przepisów 
w zakresie prawa pracy dotyczyły sfery związanej ogólnie ze stosunkiem pracy.  

Najwięcej środków prawnych w części prawnej ochrony pracy wydano w przypadku stwierdzonych 
naruszeń w obszarze stosunku pracy – wydano 23 wnioski, które w znacznej mierze dotyczyły 
nieprawidłowości w zakresie: 

• regulaminu pracy i obwieszczenia,  
• nieprawidłowej informacji o warunkach zatrudnienia lub jej braku,  
• nieprawidłowości przy sporządzaniu umów o pracę.  

W zakresie czasu pracy wydano 18 wniosków, w tym w przeważającej części dotyczących: 
• nieprowadzenia i nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy,  
• nieudzielenia pracownikowi co czwartej niedzieli wolnej od pracy,  
• zatrudniania pracowników przeciętnie powyżej 5 dni w tygodniu,  
• braku odpoczynku dobowego,  
• powtórnego zatrudniania w tej samej dobie pracowniczej.  

W zakresie nieprawidłowości dotyczących wynagrodzeń wydano 12 wniosków dotyczących m.in.: 
• obniżenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,  
• obniżenia wynagrodzenia za pracę,  
• niewypłacania dodatków do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,  
• niewypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,  
• niewypłacenia odprawy rentowej.  

Charakter i rodzaj większości stwierdzonych nieprawidłowości nie jest związany z ponoszeniem 
przez pracodawców jakiś szczególnych kosztów. Przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości należy 
poszukiwać w braku należytej staranności w wypełnianiu podstawowych obowiązków wobec pracowników, 
a także brakiem dostatecznej wiedzy w tym zakresie.  

Analiza wykonania wydanych środków prawnych dokonana na podstawie prowadzonej  
w wyniku działań kontrolno-nadzorczych dokumentacji i informacji uzyskanych od podmiotów 
kontrolowanych, pozwala wskazać obszary i stopień realizacji wydanych decyzji i wystąpień inspektorów 
pracy, tj.:  

 

Zakres przedmiotowy Liczba wydanych decyzji ogółem - Liczba wniosków w wystąpieniach 
58 (wykonanych 40) 

 wydanych wykonanych wydanych wykonanych 

Stosunek pracy    23 11 47,8% 

Czas pracy    18 15 83,3 % 

Wynagrodzenia i inne 
świadczenia    12 9 75% 

Ochrona pracy 
młodocianych    2 2 100 % 

Urlopy pracownicze    2 2 100 % 

Środki nadzoru nad 
przestrzeganiem prawa 
pracy 

   1 1 100 % 

RAZEM:    58 40  

 
Rozmiar i charakter stwierdzonych nieprawidłowości nie dają podstaw do wyróżnienia branży, jako 

dominujących w określonych rodzajach nieprawidłowości. Problem stwarza właściwa organizacja pracy, 
polegająca na prawidłowym ustaleniu rozkładów czasu pracy i prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz 
przygotowanie do pracy. Ujawnione przypadki naruszenia prawa z jednej strony mogą wskazywać na brak 
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należytej staranności w wypełnianiu obowiązków wobec pracowników, z drugiej zaś strony na ewentualny 
zamiar nie wykazywania rzeczywistego czasu pracy – w tych przypadkach, w których nie prowadzono bądź 
prowadzono niewłaściwie ewidencję czasu pracy. Brak ustalonych rozkładów czasu pracy również może 
sprzyjać zjawisku obchodzenia przepisów o czasie pracy. Specyfika nieprawidłowości pozwala stwierdzić, że 
podmioty te mogą być objęte zakresem kontroli realizowanych w ramach tematów dotyczących czasu pracy 
czy wynagrodzeń. Niemniej uzyskane efekty potwierdzają, że działania inspekcji pracy, a w szczególności 
konsekwencja sprawdzania realizacji decyzji i wniosków, zobowiązują pracodawców do podjęcia 
określonych działań celem wyeliminowania naruszeń przepisów w przyszłości. 

 

B. Kontrole dotycz ące czasu pracy i wynagrodzenia w zakładach i jednos tkach 
bud żetowych urz ędów miejskich i powiatowych 

 
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2013 roku przeprowadzili 

19 kontroli u 19 pracodawców. Pracodawcy zatrudniali ogółem 790 pracowników, w tym 514 kobiet i 29 

niepełnosprawnych. Kontrole przeprowadzono w zakładach i jednostkach urzędów miejskich i powiatowych, 

a także w samych urzędach.  

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 3 decyzje dotyczące świadczeń pieniężnych, 
dla łącznie 25 pracowników w kwocie 35.383,- zł. Decyzje płacowe zostały wykonane.  

Skierowano również 17 wystąpień zawierających 57 wniosków. Wnioski dotyczyły ogółem 
1478 pracowników, z czego wobec 10 pracowników wnioski dotyczyły wpłaty świadczeń pieniężnych 
w łącznej kwocie 1575,04 zł. 

Skierowano także 6 poleceń dotyczących 9 pracowników, z czego wobec 4 pracowników polecenia 
dotyczyły wpłaty świadczeń pieniężnych w łącznej kwocie 11.400,97 zł. Wnioski i polecenia zostały 
wykonane. 

Skierowano jeden wniosek do sądu za jedno wykroczenie. Nałożono jeden mandat za jedno 
wykroczenie w kwocie 1.200,- zł. w siedmiu przypadkach zastosowano środki wychowawcze, obejmujące 10 
wykroczeń. 

 
Zestawienie najistotniejszych nieprawidłowo ści 
 
Naruszanie przepisów o czasie pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano 39 wniosków regulujących problematykę czasu 
pracy. w szczególności; 

- ośmiu pracodawców niewłaściwie prowadziło ewidencję czasu pracy 
- dziewięciu pracodawców nie zapewniło pracownikom samorządowym wyboru rekompensaty za 

pracę w godzinach nadliczbowych (art. 42 ust. 4 ustawy o pr. sam.), 
- sześciu pracodawców w sposób niezgodny z prawem wprowadziło dłuższe okresy rozliczeniowe, 

pięciu nie określiło rozkładów i systemów czasu pracy,  
- czterech pracodawców naruszało odpoczynki dobowe, bądź tygodniowe.  

 
Naruszenie przepisów o ochronie wynagrodzenia. 

- pięciu pracodawców nie wypłaciło pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych, trzech nie naliczało i nie wypłacało dodatków za staż pracy. 

 
Inne nieprawidłowo ści - nierówne traktowanie w zatrudnieniu. 

W trakcie realizacji tematu w 2013 roku przez OIP w Bydgoszcz, a także w wyniku kontroli 
przeprowadzonych w grudniu 2012 w jednostkach samorządu terytorialnego przy okazji realizacji innych 
tematów, ujawniono przypadki nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników zatrudnionych w ramach 
prac interwencyjnych (robót publicznych) – w stosunku do pozostałych pracowników. 

 
Nieprawidłowo ści mo żna podzieli ć na dwie grupy; 

• W pierwszym przypadku nieprawidłowości polegały na nie naliczaniu i nie wypłacaniu 
pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych (robót publicznych) dodatków za 
wysługę lat i nagród jubileuszowych, w sytuacji, gdy zgodnie z ustawą o pracownikach 
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samorządowych pracownicy prawo do takich dodatków nabyli, w takim przypadku wszyscy 
pracownicy otrzymywali wynagrodzenie zasadnicze w wysokości płacy minimalnej. 

• W drugim przypadku pracodawcy co prawda naliczali dodatki za wysługę lat, lecz 
różnicowali jednocześnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego w taki sposób, aby 
pracownikom z wysokim stażem przyznać niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak aby 
łącznie otrzymał on płacę minimalną. Natomiast pracownikom rozpoczynającym pracę (bez 
prawa do dodatku za wysługę lat) przyznawano wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 
płacy minimalnej. Stanowisko i zakresy czynności tych dwóch pracowników były identyczne, 
tyle tylko, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika rozpoczynającego pracę było wyższe, 
od tego, który dysponował już stażem pracy (uprawniającym do dodatku za wysługę lat). 

 
Przykłady: 

- Przed przystąpieniem do kontroli pracodawca rozpoczął procedurę wyrównywania należnych 
dodatków za wysługę lat. 26-ciu pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych przyznano od 
grudnia 2012 dodatki za staż pracy w łącznej kwocie 4.976,27,- zł./ za grudzień 2012. w wyniku kontroli 
wydano nakaz płacowy dla 19 pracowników na pozostałe okresy w łącznej wysokości ok. 30 tys. zł oraz 
nakaz zapłaty jednej nagrody jubileuszowej na kwotę 1.350,- zł. Decyzje zostały wykonane. 

- Kontrola potwierdziła, że nie naliczono i nie wypłacono pięciu pracownikom należnej kwoty 
dodatków za wysługę lat w kwocie 2.469,- zł. Wydano nakaz płacowy. Decyzja została wykonana. 

- W wyniku kontroli stwierdzono nie naliczanie i nie wypłacanie dodatków za wysługę lat 17 
pracownikom. Brak w aktach osobowych świadectw pracy nie pozwalał na wydanie decyzji. Skierowano 
wniosek o spowodowanie dostarczenie przez pracowników świadectw pracy w celu naliczenia należności. 

- Kontrola wykazała, iż zatrudnionych jest pięciu pracowników w ramach robót publicznych. Wszyscy 
zostali zatrudnieni na stanowisku robotnika gospodarczego z identycznym zakresem czynności. Czterech 
pracowników ze stażem pracy uprawniającym do dodatku za wieloletnią pracę posiada wynagrodzenia 
zasadnicze niższe od jednego pracownika, który takiego prawa nie posiada. Okazuje się, iż jedynym 
kryterium różnicującym wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest staż pracy. Im pracownik legitymował 
się wyższym stażem pracy, tym otrzymywał niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak aby łącznie z dodatkiem 
za wysługę lat otrzymał płacę na poziomie minimalnej.  

Skierowano wystąpienie o równe traktowanie pracowników w zakresie wysokości przysługujących im 
składników wynagrodzenia. 

- Pracodawca zatrudniał siedmiu pracowników przy pracach interwencyjnych (roboty publiczne). 
Wszyscy pracownicy z tej grupy zostali zatrudnieni na stanowisko „robotnika gospodarczego”. Wszyscy 
posiadają identyczny zakres obowiązków. Analiza dokumentacji wykazała, iż jedynym kryterium 
różnicującym wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest staż pracy, przy założeniu, że im pracownik 
legitymował się wyższym stażem pracy, tym otrzymywał niższe wynagrodzenie zasadnicze, tak aby łącznie 
z dodatkiem za wysługę lat otrzymał płacę na poziomie płacy minimalnej. 

Skierowano wystąpienie o równe traktowanie pracowników w zakresie wysokości przysługujących im 
składników wynagrodzenia. 

 
Powyższe przykłady wskazują na to, iż problem nierównego traktowania w zatrudnieniu może mieć 

charakter powszechny i uzasadnione jest dalsze prowadzenie działań kontrolno – nadzorczych w 2014 r. 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 
  


