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Podsumowując działalność organów Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze prawnej ochrony pracy na 

terenie województwa kujawsko – pomorskiego w 2013 roku należy zwrócić uwagę na związek podejmowanych 

działań z kryzysem na rynku pracy.  Niełatwe warunki prowadzenia działalności gospodarczej niewątpliwie 

miały wpływ na sytuację pracowników. W obliczu narastających problemów dotyczących zawierania umów 

o pracę, wypłaty wynagrodzeń i należnych świadczeń, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy podejmowano szereg działań w celu zapewnienia zatrudnionym gwarancji socjalnych wynikających 

z obowiązujących w Polsce przepisów prawa pracy.  

 

KontroKontroKontroKontrole przestrzegania prawa pracyle przestrzegania prawa pracyle przestrzegania prawa pracyle przestrzegania prawa pracy realizowane były w ramach zadań tematycznych planowanych 

centralnie lub jako zadania własne Okręgu w Bydgoszczy, a także w wyniku skarg obywateli. Rok 2013 

przyniósł nieznaczny wzrost liczby skarg - o 1 % w stosunku do roku ubiegłego, co może świadczyć o braku 

poprawy sytuacji osób świadczących pracę. Nadal dominującym problemem podnoszonym w skargach jest  

niewypłacanie wynagrodzeń i świadczeń należnych pracownikom (36% ogółu skarg) oraz naruszanie przepisów 

o zawieraniu umów o pracę (18,8% skarg). 

Jednym z negatywnych zjawisk wywołującym poważne konsekwencje społeczne jest zlecanie pracy bez 

zawarcia umowy o pracę bądź poszukiwanie alternatywnych rozwiązań nie gwarantujących pracobiorcom 

minimum bezpieczeństwa socjalnego, w postaci umów cywilnoprawnych lub tzw. samozatrudnienia, pomimo 

faktycznego podporządkowania pracodawcy i występowania typowych cech stosunku pracy. W 2013 roku 

w ramach zadań realizowanych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy wniesiono do sądów pracy na 

rzecz obywateli 17 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, wobec braku jakiejkolwiek umowy lub nawet 

wbrew zawartej przez strony umowy zlecenia czy umowy o dzieło. W wyniku kontroli legalności zatrudnienia 

inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia o ustalenie istnienia stosunku pracy wobec 500 

pracowników. W roku 2014 działania te będą intensyfikowane w obliczu nadal powszechnie występującego 

problemu nielegalnego zatrudnienia, co nabiera szczególnego wymiaru w razie wypadku przy pracy, bowiem 

poszkodowani i ich rodziny pozbawieni są niejednokrotnie świadczeń wypadkowych.  

W ramach realizacji zadań długofalowych zaplanowanych na lata 2013 – 2015 kontrolami objęto nie 

tylko zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, ale także 

zawieranie umów terminowych, zamiast umów na czas nieokreślony. W toku przeprowadzonych kontroli 

stwierdzono, że 41% zbadanych umów o pracę zawarto na czas określony, z tego 23% stanowiły umowy na czas 

dłuższy niż 5 lat. Szczególnie rażące przypadki dotyczyły umów zawieranych na okresy wieloletnie, nawet 

20 lat, w sposób niezgodny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia 

społecznego. Taki sposób korzystania z przepisów prawa pracy nie korzysta z ochrony, bowiem destabilizuje 

sytuację pracowników, a w konsekwencji wywołuje negatywne skutki całej populacji zatrudnionych. W wyniku 

kontroli umów o pracę inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 127 wniosków w wystąpieniach, z których 

aż 83% zostało zrealizowanych.  
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Egzekwowanie należnych pracownikom świadczeń z tytułu wykonywanej pracy jest także jednym 

z priorytetowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku wydanych przez inspektorów pracy w roku 

2013 decyzji, poleceń i wniosków pracodawcy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego wypłacili na 

rzecz pracowników 6.240.088 zł. Jak wynika z analizy sytuacji w podmiotach kontrolowanych, przyczyną 

niewypłacania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy jest trudna sytuacja ekonomiczna pracodawców, 

zachwianie lub utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa. Powoduje to przerzucanie na pracowników ryzyka 

prowadzonej działalności gospodarczej, a takie działanie jest niedopuszczalne i nieakceptowalne. Należy 

podkreślić, że nadal znaczącym problemem jest nierzetelność prowadzonej ewidencji czasu pracy, co nierzadko 

uniemożliwiało inspektorom pracy ustalenie wysokości należnych pracownikom świadczeń, zwłaszcza za pracę 

w godzinach nadliczbowych. Porównując rok bieżący do ubiegłego odnotować jednak należy pozytywny sygnał 

świadczący o poprawie jakości prowadzonej dokumentacji w zakresie czasu pracy, bowiem w wyniku kontroli 

tematu czasu pracy w zakładach różnych branż stwierdzono, iż odsetek pracodawców nierzetelnie 

ewidencjonujących czas pracy spadł z 35% do 27% kontrolowanych zakładów.  

 

Analizując sytuację zatrudnionych w roku 2013 należy zwrócić uwagę na regulacje zbiorowego prawa 

pracy, gdzie realizowane są uprawnienia związków zawodowych do negocjowania korzystniejszych warunków 

zatrudnienia aniżeli wynikające z powszechnego prawa pracy. W bieżącym roku w Okręgowym Inspektoracie 

Pracy w Bydgoszczy zarejestrowano 9 zakładowych układów zbiorowych pracy i 43 protokoły dodatkowe. Na 

podkreślenie zasługuje, że w nowo zawartych zakładowych układach zbiorowych pracy wprowadzano 

świadczenia pieniężne ponadobligatoryjne, np. nagrody jubileuszowe oraz świadczenia określane korzystniej 

aniżeli wynikające z przepisów kodeksu pracy, np. odprawy emerytalne, rentowe, dodatki za pracę w godzinach 

nadliczbowych, dodatki  funkcyjne, za  pełnienie dyżurów poza miejscem pracy. W niewielkiej części regulacje 

układowe dotyczyły wyższego niż minimalne wynagrodzenia za pracę, m. in. wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, różnego rodzaju dodatków, w tym m.in. 

dodatków za pracę w warunkach niebezpiecznych uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia. Biorąc pod uwagę, że 

w 2013 r. w oparciu o dane ZUS w województwie kujawsko – pomorskim zarejestrowanych było ok 33 tys. 

podmiotów w sektorze prywatnym deklarujących zatrudnienie pracowników, należy uznać, że liczba 

zawieranych układów zbiorowych pracy jest znikoma.  

 

Dla zwrócenia uwagi pracodawcom na korzyści wynikające z respektowania prawa pracy konieczne jest 

zatem podejmowanie działań o szerokim spektrum oddziaływania, nie tylko w wymiarze nadzorczo – kontrolnym 

ale także prewencyjnym. Zaangażowanie w działalność upowszechniającą wiedzę o prawie pracy i popularyzację 

dobrych praktyk odzwierciedla szeroka oferta współpracy z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi oraz 

propozycje adresowane do pracodawców i pracowników. Realizując działania objęte programami długofalowymi 

na lata 2013 – 2015 prowadzono konkursy promujące pracodawców wyróżniających się wysokimi standardami 

ochrony pracy, poszanowania praw pracowniczych, realizujących w praktyce idee partnerstwa w stosunkach 
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pracy. W konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” nagrodę na szczeblu centralnym za zajęcie III 

miejsca z rąk Głównego Inspektora Pracy odebrał Prezes Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. 

w Kruszwicy. W ramach działalności prewencyjnej prowadzono także na szeroką skalę konkursy i kampanie 

adresowane do mikroprzedsiębiorców, pracodawców w branży budowlanej, rolników, pracowników służb bhp, 

społecznych inspektorów pracy. Z działań informacyjno – promocyjnych dla pracujących oraz przyszłych 

pracowników na uwagę zasługuje Ogólnopolska Konferencja „Mama wraca do pracy”, nad którą honorowy 

patronat objęli Główny Inspektor Pracy oraz Wojewoda Kujawsko – Pomorski i Marszałek Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień parlamentarzystów i przedstawicieli 

władz, ale także głosy samych pracodawców i kobiet wychowujących dzieci. 

Biorąc pod uwagę że na czoło obecnie najpowszechniej diagnozowanych zagrożeń zawodowych 

wysuwają się czynniki psychospołeczne, Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje na szeroką skalę działania 

prewencyjne na rzecz poprawy stanu psychospołecznych warunków pracy, w    ramach programów ochrony zdrowia 

w miejscu pracy. 

 

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracyW obszarze bezpieczeństwa i higieny pracyW obszarze bezpieczeństwa i higieny pracyW obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, podobnie jak w latach poprzednich, kontrole Państwowej 

Inspekcji pracy ukierunkowane były przede wszystkim na te branże gospodarki i zakłady gdzie ryzyko zawodowe 

jest największe. Działania kontrolno-nadzorcze koncentrowały się na likwidacji lub ograniczeniu zagrożeń 

wypadkowych i zawodowych w środowisku pracy.   

Mając powyższe na uwadze objęto wzmożonym nadzoremwzmożonym nadzoremwzmożonym nadzoremwzmożonym nadzorem trzy zakłady, w ramach programu 

długofalowego na lata 2013 – 2015, w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe, wyrażające się  

przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi 

wskaźnikami częstotliwości wypadków przy pracy. 

 

W efekcie realizacji środków prawnych wydanych w 2013 roku  przez inspektorów pracy (15 194 decyzje 

wykonane, w tym 426 decyzji wstrzymania prac i 254 decyzji skierowania do innych prac) likwidowano 

bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia skutecznie wpływając na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Bardzo istotnym aspektem działalności naszego urzędu w obszarze bezpieczeństwa pracy jest badanie 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola stosowania środków zapobiegających tym 

wypadkom. Analiza przyczyn i okoliczności  wypadków zgłoszonych w 2013 roku, w których śmierć poniosło 

29 zatrudnionych, wskazuje iż najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce podczas wykonywania prac 

remontowo-budowlanych, w których 11 poszkodowanych zginęło na miejscu lub w wyniku doznanych urazów.  

 

Ze względu na skalę zagrożeń występujących w budownictwie swoje działania zintensyfikowała 

KujawskoKujawskoKujawskoKujawsko----Pomorska  Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pomorska  Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pomorska  Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pomorska  Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze 

Pracy wPracy wPracy wPracy w    Bydgoszczy.Bydgoszczy.Bydgoszczy.Bydgoszczy. Na dwóch posiedzeniach jakie odbyły się w 2013 roku omawiano problemy wynikające ze 

wzrostu wypadkowości w branży oraz przedstawiano propozycje działań profilaktycznych prezentując 
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najnowsze rozwiązania zabezpieczeń zbiorowych (siatek) i stałych systemów chroniących przed upadkiem 

z wysokości. 

Jak co roku  prowadzono kompleksowy nadzór w sektorze budownictwasektorze budownictwasektorze budownictwasektorze budownictwa, gdzie zgodnie z przyjętymi 

założeniami przeprowadzono prawie 300 kontroli na 223 budowach. Wciąż niepokojąca jest skala naruszeń, 

a zwłaszcza nieprawidłowości przy prowadzeniu prac na wysokości -  brak środków ochrony zbiorowej przed 

upadkiem z wysokości stwierdzono w 46,2% kontroli, brak zabezpieczenia pracowników przed upadkiem 

z wysokości z użyciem środków ochrony  indywidualnej stwierdzono w 48,0% kontroli. Znamienne jest, że 

z 8 wniosków do ZUS w 2013 r. o podwyższenie składki wypadkowej o 100%, kierowanych jeśli w czasie dwóch 

kolejnych kontroli stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp,  5 dotyczyło przedsiębiorstw branży 

budowlanej. 

W 2013 r. inspektorzy pracy kontynuowali kontrole ukierunkowane na ocenę skuteczności środków 

zmniejszających ryzyko wypadkowe w zakładach, w których odnotowano duże nasilenie wypadków przy pracy, duże nasilenie wypadków przy pracy, duże nasilenie wypadków przy pracy, duże nasilenie wypadków przy pracy, 

wwww    tym wypadków wykazujących cechy powtarzalności. tym wypadków wykazujących cechy powtarzalności. tym wypadków wykazujących cechy powtarzalności. tym wypadków wykazujących cechy powtarzalności.  Wyniki działań nadzorczo-kontrolnych prowadzonych 

w 2013 roku w zakresie egzekwowania skutecznych środków zmniejszających ryzyko wypadkowe w średnich 

i dużych zakładach upoważniają do stwierdzenia, że największe efekty w zakresie ograniczania liczby 

wypadków, w tym wypadków o cechach powtarzalnych uzyskały zakłady, w których  wprowadzono systemowe 

rozwiązania organizacyjno-techniczne.  

    

Spójność działań profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka z działaniami podejmowanymi 

w następstwie postępowań powypadkowych ma szczególne znaczenie dla skutecznego ograniczania ryzyka 

wypadkowego, bowiem wypadki są praktyczną weryfikacją trafności i skutecznego wdrożenia środków 

profilaktycznych przyjętych w ocenie ryzyka, jako utrzymujących ryzyko na poziomie akceptowalnym. Braki 

i uchybienia w tym względzie dowodzą traktowania ryzyka zawodowego, jako formalnego obowiązku, a nie 

narzędzia do kształtowania bezpiecznych warunków pracy. Dlatego tak szczególną rolę w osiągnięciu 

pozytywnych rezultatów odgrywa spójność środków wynikających z oceny ryzyka zawodowego ze środkami 

i wnioskami wynikającymi z postępowań powypadkowych oraz aktywny udział pracowników w zarządzaniu 

bezpieczeństwem pracy. 

Działania nadzorczo-kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w zakładach, w których odnotowuje się 

szczególne nasilenie wypadków przy pracy, powinny być konsekwentnie rozwijane i doskonalone. Różnorodne 

środki oddziaływania stosowane przez inspektów pracy wpływają na efektywną prewencję wypadkową w tych 

zakładach oraz na osiągnięcie celu strategicznego – zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i poprawę 

warunków pracy osób pracujących.  

 

Zauważając potrzebę wsparcia dla prowadzonych działań nadzorczo – kontrolnych ale i prewencyjnych 

ze strony innych organów współdziałających z Państwową Inspekcją Pracy, odnowiono w 2013 roku zasady 

współpracy z przedstawicielami instytucji i służb na rzecz ochrony pracy.  
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W 2013 roku kontynuowano działania prewencyjno – kontrolne w wybranych zakładach , w których 

istnieje duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).duże ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR).Przeprowadzono dwie wspólne kontrole 

z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - 

obejmujące całokształt zagadnień bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska 

w zakładach stwarzających ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej. Inicjatywa wspólnych działań 

wynika z podpisanej w listopadzie 2011 r. „Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym” Kontrole miały 

charakter kontroli weryfikacyjnych, gdyż poprzedzone były samokontrolą realizowaną przez pracodawców 

w oparciu o listy kontrolne przygotowane wspólnie przez trzy wymienione organa kontroli. Dokonanie 

samokontroli i zapewnienie realizacji wniosków wynikających z jej przeprowadzenia, miało istotny wpływ na 

ograniczenie liczby uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie wspólnej kontroli realizowanej przez 

trzy organa kontroli państwowe. Miało to także wpływ na rodzaj stwierdzanych nieprawidłowości i ich 

znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa procesowego kontrolowanej instalacji i spełnienia wymagań 

dotyczących ochrony środowiska.  

 

Podkreślenia wymaga, że prowadzone kampanie wspierające pracodawców w działaniach na rzecz 

ochrony zdrowia i życia pracujących mają na celu nie tylko doraźną poprawę sytuacji w zakładzie, ale też trwałą 

zmianę postaw pracodawców i samych pracujących. Efektem tych działań powinna być właściwa kultura pracy, 

promująca aktywne uczestniczenie samej załogi w działaniach prozdrowotnych.  

 

Przyjmując definicję zdrowia w miejscu pracy przyjętą przez połączone Komisje Międzynarodowej Organizacji 

Pracy i WHO ds. zdrowia w miejscu pracy w 1950 r., poprawioną w 1995 r., stwierdzającą, że cyt.:„Ochrona 

zdrowia w miejscu pracy powinna mieć na celu promowanie i utrzymanie na celu możliwie najlepszego 

fizycznego, psychicznego i społecznego samopoczucia pracowników we wszystkich środowiskach pracy; 

zapobieganie zmianom w warunkach pracy, które mogłyby skutkować pogorszeniem zdrowia; ochrona 

pracowników  w ich miejscach zatrudnienia przed ryzykiem wynikającym z czynników niesprzyjających zdrowiu; 

umieszczenie pracowników w środowisku pracy przystosowanym do ich możliwości fizjologicznych 

i psychologicznych; i podsumowująca adaptacja pracy do człowieka oraz adaptacja każdego pracownika do jego 

pracy” za słuszne uznać należy kontynuowanie dotychczasowych działań.  Dalsza skuteczna i efektywna 

realizacja zadań kontrolno – nadzorczych oraz rozwijanie różnorodnych form prewencji i promocji na rzecz idei 

ochrony pracy powinna zapewnić spełnienie tak sformułowanych założeń.  


