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Współdziałanie z organami administracji publicznej,  organami nadzoru 
nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działa jącymi w sferze 
ochrony pracy 

 
W 2013 roku istotną rolę w realizacji ustawowych zadań Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Bydgoszczy odegrała współpraca z organami władzy, samorządu terytorialnego, organami nadzoru 
i kontroli warunków pracy, a także innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy. Współpraca  
ta polegała na doskonaleniu przepływu i wykorzystywaniu informacji posiadanych przez poszczególne 
urzędy, a także na ustaleniu zasad współpracy na szczeblu organów wojewódzkich w zakresie 
rozwiązywania bieżących problemów w sferze ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz podejmowania wspólnych działań w przypadku sygnałów o naruszeniu przepisów prawa.  

 
 W ubiegłym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy  podtrzymywał  współpracę przede 
wszystkim z instytucjami, z którymi Główny Inspektor Pracy podpisał porozumienia o współpracy, a także 
organami kontroli i organizacjami związkowymi funkcjonującymi na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego.   

 
Formy współpracy były różnorodne, od wspólnych inicjatyw prewencyjnych, poprzez organizację 

i uczestnictwo we wspólnych konferencjach i spotkaniach, do bieżącego przekazywania sobie informacji  
o występujących nieprawidłowościach, podejmowania wspólnych kontroli w celu ich wyeliminowania 
do informowania się o wynikach realizacji zamierzonych celów.   

 
I. Organy nadzoru i kontroli warunków pracy  
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy w 2013 roku zawiadomił właściwe organy i urzędy 
o wynikach 978 kontroli. Ponadto na wniosek zainteresowanych urzędów i instytucji przeprowadzono  
344 kontrole oraz zrealizowano  wspólnie z innymi służbami 18 kontroli.  

 
Współdziałanie OIP z organami administracji publicz nej, organami nadzoru nad warunkami 

pracy oraz innymi instytucjami działaj ącymi w sferze ochrony pracy 
(wybrane dane liczbowe) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
W ramach porozumień podpisanych  przez Głównego Inspektora Pracy w 2013 r. inicjowano działania 
mające na celu wdrożenie i uściślenie zasad współpracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  
W tym zakresie doszło spotkań z Komendantem Wojewódzkim Policji, Komendantem Wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Dyrektorem Urzędu 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Kontrole 
wspólne 

 
Kontrole 

na 
wniosek 

 
Informacja 

o 
wynikach 

Związki zawodowe 1 39 321 
SIP 4 3 135 
Państwowa Inspekcja Sanitarna 5 49 20 
Urząd Skarbowy , Urząd Kontroli  
Skarbowej 1 43 47 

Nadzór budowlany 0 2 19 

UDT 0 0 29 

Prokuratura 0 7 25 

Policja 1 21 17 

Wojewódzki Urz ąd Pracy 0 19 20 

Powiatowy Urz ąd Pracy 0 69 58 

ZUS 0 13 86 

Pozostałe 6 41 201 

RAZEM 18 344 978 
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Dozoru Technicznego, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Dyrektorem Oddziału Urzędu 
Transportu Kolejowego i Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

 Okręgowy Inspektor Pracy wraz z zast ępcą uczestniczyli w odprawie kadry kierowniczej 
kujawsko-pomorskiej Policji , podczas której w obecności powiatowych i miejskich komendantów Policji 
oraz naczelników wydziałów, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podpisał z Okręgowym 
Inspektorem Pracy porozumienie o zasadach współdziałania na terenie naszego województwa. Spotkanie  
w tak szerokim gronie było okazją do wymiany spostrzeżeń dotyczących współpracy inspektorów pracy  
z Policją przy realizacji ustawowych zadań, oczekiwań stron w tym zakresie oraz określeniem obszarów, 
które wymagają zmiany dotychczasowego podejścia.  

 
 

 
 

Podpisanie porozumienia Okręgowego Inspektora Pracy Bydgoszczy z Komendantem Wojewódzkim Policji 
 

 Szczególna rola jako partnera w realizacji zadań kontrolno-prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu 
Pracy przypada także w udziale Państwowej Stra ży Pożarnej, reprezentowanej przez Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i komendantów powiatowych PSP. W 2013 roku, podczas 
narady szkoleniowej z inspektorami pracy, odnowiono zasady współpracy na szczeblu województwa   
w oparciu o porozumienie Głównego Inspektora Pracy i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zasad współdziałania PIP i PSP. 
 

  
 

Podpisanie porozumienia przez Okręgowego Inspektora Pracy i Komendanta Wojewódzkiego PSP  
 

W trakcie spotkania omówiono dotychczasowe doświadczenia wynikające ze wspólnych kontroli 
oraz wyznaczono obszary do podejmowania działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony przeciwpożarowej. Ustalenia z tego spotkania zaowocowały planem współdziałania 
prewencyjnego. Pierwszym  efektem uzgodnień były warsztaty szkoleniowe, które zrealizowano 
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w grudniu 2013 r. z udziałem przedstawicieli Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
i Komendy Wojewódzkiej Stra ży Pożarnej w Bydgoszczy.  Tematem warsztatów była ocena realizacji 
zadań dotyczących zapobiegania awariom przemysłowym i gotowości do ograniczania ich skutków 
w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych. Uczestniczyło w nich 
31 osób reprezentujących zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej z województwa kujawsko-pomorskiego, kierownictwo KW PSP i funkcjonariusze straży 
pożarnej oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.  
W czasie spotkania omówiono prawa i obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania poważnym 
awariom, jak również zadania właściwych organów nadzoru. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy przedstawili informację na temat najczęściej występujących nieprawidłowości 
stwierdzanych podczas wspólnej działalności kontrolnej. Ponadto zostały omówione podstawowe zmiany, 
jakie związane będą z wdrożeniem w kraju postanowień Dyrektywy SEVESO III w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. 

 
 

     
 

Warsztaty zorganizowane przez Komendę Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
 

 
W 2013 roku kontynuowana była współpraca z Inspekcj ą Nadzoru Budowlanego, zwłaszcza  

w zakresie wymiany informacji właściwych terenowo powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego 
o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie użytkowania obiektów i warunków prowadzenia prac 
budowlanych, a także stwierdzanych na budowach braków kwalifikowanego nadzoru. Współdziałanie obu 
instytucji miało także charakter prewencyjny. W 2013 roku organizowano spotkania robocze,  
w ramach których podejmowano działania mające na celu eliminowanie nieprawidłowości stwierdzanych 
podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy na budowach. Podczas spotkania w kwietniu 
2013 roku, w którym wziął udział Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego rozmawiano między innymi 
na temat braków na budowach planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przedmiotem spotkania była 
również kwestia współpracy w zakresie eliminowania nieprawidłowości i dostosowania stanów na budowach  
do aktualnie obowiązujących wymagań prawnych.  

Przy realizacji zadań kontrolnych i prewencyjnych, aktywnie współpracowano z Urzędem Dozoru 
Technicznego  w Bydgoszczy. Współpraca polegała przede wszystkim na prowadzeniu wzajemnego 
poradnictwa, szkoleń, a także przekazywaniu informacji o stwierdzanych podczas kontroli naruszeniach 
przepisów ustawy o dozorze technicznym. Wymiana informacji została usprawniona, zwłaszcza 
w odniesieniu do zgłaszanych wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych w związku z eksploatacją 
maszyn i urządzeń technicznych.  

W 2013 roku, realizując zapisy porozumienia Głównego Inspektora Pracy z Prezesem Urzędu 
Transportu Kolejowego dwukrotnie doszło do spotkania przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy 
z dyrektorem Oddziału  Urzędu Transportu Kolejowego  w Gdańsku. Podczas spotkań omawiano bieżące 
problemy i wytyczano kierunki dalszej współpracy między innymi w zakresie wspólnych kontroli 
w podmiotach kolejowych na 2014 rok. Ponadto, w grudniu 2013 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Bydgoszczy odbyło się robocze spotkanie wyznaczonych do współdziałania inspektorów  
obu urzędów.  
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Spotkanie robocze w ZUS 
 

 
W ramach porozumienia między Głównym Inspektorem Pracy i Prezesem Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy w 2013 roku kontynuowano 
współpracę w zakresie kontroli oraz prewencji i promocji dobrych praktyk z Oddziałem Zakładem 
Ubezpiecze ń Społecznych w Bydgoszczy i Toruniu . W roku sprawozdawczym podjęto także kroki w celu 
rozszerzenia współpracy o nowe formy współdziałania. Rozmawiano na ten temat między innymi  
na spotkaniach, które odbyły się marcu 2013 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
oraz w lipcu 2013 r. w siedzibie Oddziału ZUS w Bydgoszczy. Podczas spotkania uczestnicy złożyli 
wzajemną deklarację dalszej współpracy również w zakresie działań prewencyjnych. 

 
  

       
 

Spotkanie robocze w OIP Bydgoszcz 
 
 

Przedstawiciele OIP w Bydgoszczy  angażowali się w akcje promocyjne Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, czego przykładem są  udziały w kampaniach „Dni Ubezpieczonego” czy „Tydzień 
Przedsiębiorcy”. W ramach działań prewencyjnych prowadzonych w siedzibach ZUS udzielano porad 
prawnych zarówno pracownikom jak i pracodawcom.   

Równie aktywnie podejmowano działania wspólne z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  w Bydgoszczy. W roku sprawozdawczym organizowano wspólne działania prewencyjne 
w postaci prelekcji, wizytacji, konkursów dla rolników i uczniów szkół rolniczych, konkursów plastycznych  
dla dzieci oraz testów wiedzy na temat bhp w rolnictwie wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  
i dzieci z obszarów wiejskich, czy organizacji stoisk informacyjnych na imprezach masowych.  

W 2013 roku odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym , w ramach którego omówiono zasady współpracy urzędów i planowania wspólnych działań 
kontrolno-prewencyjnych na rok 2014, a także omówiono sprawy bieżącego nadzoru i wymiany informacji. 

W 2013 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zintensyfikował współpracę  
z Wojewódzkim Urz ędem Pracy w Toruniu . Współpraca pomiędzy urzędami polegała między innymi  
na podejmowaniu wspólnych działań prewencyjno – promocyjnych na rzecz poprawy świadomości prawnej 
pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia. Jednym z takich przedsięwzięć było wsparcie 
organizacyjne oraz merytoryczny wkład Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w konferencję „Mama 
wraca do pracy”, nad którą honorowy patronat sprawował Główny Inspektor Pracy.  Podczas tej 
ogólnopolskiej konferencji, która skupiła prawie stu zaproszonych gości, w tym pracodawców i mam  
z dziećmi, omówiono sytuację kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, 
a także przedstawiono problematykę prawną w tym zakresie.  
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II. Administracja rz ądowa, samorz ąd terytorialny, organizacje, partnerzy   
 
W 2013 roku podejmowano współpracę z organami administracji, samorządu, związków 

zawodowych, uczelni a także mediów. 
Jak co roku Okręgowy Inspektor Pracy przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2012 rok 

na posiedzeniu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego . Przedmiotem wystąpienia były efekty 
podejmowanych kontroli, sytuacja na rynku pracy oraz działania prewencyjne realizowane w 2012 roku  
w zakresie szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa. Radni województwa nie wnieśli żadnych uwag, 
a informacja o działaniach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy na terenie województwa  
kujawsko-pomorskiego została przyjęta jednogłośnie. 

  
 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy na sesji Sejmiku Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego 

   
Okręgowy Inspektorat Pracy współpracuje z organizacjami pracodawców działającymi na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Wspólnie ze Związkiem Pracodawców  „Pracodawcy Pomorza 
i Kujaw” (dawniej Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy) 
uczestniczymy w organizowanych  konferencjach, spotkaniach i konkursach. Okręgowy Inspektor Pracy 
bierze udział w  kapitule konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw”. Ponadto podczas cyklicznych spotkań 
wymieniano informacje dotyczące przestrzegania przepisów prawa oraz rozwiązywania konfliktów w ramach 
działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy wzięli udział w posiedzeniu Rady 
Działalno ści Po żytku Publicznego Miasta Bydgoszczy  oraz spotkaniu „Efektywna współpraca 
administracji i biznesu-rekomendacje działań”. Podczas spotkania przedstawiono wyniki kontroli PIP 
w fundacjach, stowarzyszeniach oraz organizacjach pożytku publicznego w 2012 roku, wskazano na obszary 
kontroli w zakresie zawierania umów o pracę, umów cywilnoprawnych jak i umów „wolontariackich”,   
a także zaproszono do podejmowania wspólnych działań prewencyjno-promocyjnych. Udział przedstawicieli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w spotkaniu był odpowiedzią na rekomendacje działań mających na celu 
wspólne realizowanie i promowanie celów społecznych.   

W ramach porozumienia pomiędzy Państwow ą Inspekcj ą Pracy i Zwi ązkiem Rzemiosła 
Polskiego z dnia 6 marca 2013 roku, odbyło się spotkanie Okręgowego Inspektora Pracy z  Prezesem 
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, na którym omówiono współpracę 
w zakresie realizacji programów prewencyjnych. W wyniku uzgodnień na stronie internetowej Izby  
zamieszczono link do strony Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, skierowany na aktualne 
konkursy i programy prewencyjne .  

Ponadto, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy wziął udział w trzech spotkaniach 
zorganizowanych dla pracodawców zrzeszonych w Izbie . Spotkania odbyły się  na terenie Bydgoszczy, 
Torunia i Włocławka, a uczestniczyło w nich 82 pracodawców, których zaproszono do uczestnictwa  
w przedstawionych  programach prewencyjnych. 
             W maju 2013 r. doszło do spotkania koordynatora realizuj ącego temat przestrzegania 
przepisów dotycz ących osób niepełnosprawnych w OIP w Bydgoszczy z Dy rektorem Oddziału 
PFRON w Toruniu . Celem spotkania, które miało charakter roboczy było nawiązanie współpracy w zakresie 
określonym Deklaracją zawartą w dniu 07.05.2013r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem 
Zarządu PFRON. W trakcie spotkania omówiono kwestie dotyczące m.in. prowadzenia wspólnych działań 
kontrolnych, wymiany informacji, w tym obszarów, których dotyczyć ma ta wymiana, podejmowania 
wspólnych działań mających na celu zmiany przepisów w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji 
pracowników PIP i PFRON. Uzgodniono ponadto, że strony będą wymieniać informacje  
o nieprawidłowościach stwierdzonych u pracodawców korzystających ze środków finansowych Funduszu,  
w tym w zakresie określonym w pkt II przedmiotowej Deklaracji. W wyniku spotkania, w ramach szkolenia 
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wewnętrznego, które zostało zorganizowane dla pracowników OIP w Bydgoszczy w czerwcu 2013 r., 
pracownicy Oddziału Funduszu omówili  zagadnienia d otycz ące finansowania zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych ze środków PFRON.  Wykład poprowadzony został przez Dyrektora Oddziału  
oraz kierownika Działu Realizacji Pomocy Publicznej. 
 
 

 
 

Szkolenie adresowane do związków zawodowych 
 

W 2013 roku odbyło się szereg spotkań roboczych i szkoleń adresowanych do przedstawicieli 
związków zawodowych . Spotkania organizowano między innymi przy współpracy Związku Zawodowego 
„Budowlani”  i Rady Wojewódzkiej OPZZ . Tematem przewodnim prelekcji zorganizowanej dla członków 
związków zawodowych branży budowlanej była wypadkowość w budownictwie w okresie od stycznia  
do lipca 2013 r. Omawiano zagadnienia dotyczące przyczyn wypadków oraz możliwości zapobiegania  
tym wypadkom , co wywołało duże zainteresowanie i dyskusję uczestników szkolenia. 

Odpowiednim forum  do merytorycznej dyskusji na temat efektywnej współpracy z organizacjami 
związkowymi było także spotkanie  Rady Wojewódzkiej OPZZ. Podczas spotkania Okręgowy Inspektor 
Pracy w Bydgoszczy szczegółowo omówiła wyniki kontroli podejmowanych przez inspektorów pracy  
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiła między innymi strukturę przeprowadzonych 
kontroli, rodzaje decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, najczęściej ujawniane wykroczenia, 
zakres przedmiotowy zawiadomień kierowanych do prokuratury, a także charakterystykę skarg i efekty 
działań podejmowanych przez inspektorów w tym zakresie.  
 

 

   
 

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej OPZZ 
 

Współpracę w zakresie promowania zdrowia pracujących i programów prewencyjnych 
koncentrowano także na szkołach wy ższych i o środkach profilaktycznych .  

W Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgosz czy  zaproszono do współpracy 
w zakresie promowania zdrowia pracujących oraz realizowanych programów prewencyjnych przez 
Państwową Inspekcję Pracy. W trakcie spotkania przedstawiono założenia do strategii Unii Europejskiej  
na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz główną zasadę tej strategii: „prewencja wypadkowa przed 
rehabilitacją zdrowotną”. Ponadto omówiono założenia i możliwości współpracy w zakresie kampanii PIP. 
Podczas rozmów wskazywano na możliwości wspólnych działań ukierunkowanych na uświadamianie 
pracujących co do wpływu czynników szkodliwych dla zdrowia na ich kondycję zdrowotną i konieczności 
ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście wydłużającego się okresu aktywności zawodowej.  

Promowanie kultury prewencji w środowisku pracy to zadania zarówno dla pracodawców, partnerów 
społecznych, organów nadzoru nad warunkami pracy jak i środowisk medycznych kształtujących prawidłowe 
nawyki mające wpływ na ochronę zdrowia pracujących.  

Troską o zdrowie pracujących była podyktowana współpraca z Wojewódzkim O środkiem 
Medycyny Pracy w Bydgoszczy , z którym podejmowano szereg wspólnych przedsięwzięć, wśród nich – 
XV Jubileuszową Konferencję Naukową „Ochrona zdrowia pracujących”, podczas której dyskutowano 
na temat poprawy warunków pracy i czynników wpływających na choroby zawodowe. Udział w niej wzięli 
lekarze medycyny pracy, inspektorzy sanitarni, inspektorzy ZUS, inspektorzy pracy a także przedstawiciel 
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Rad Ochrony Pracy senator Jan Rulewski i prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.  

 

 
 

XV Jubileuszowa Konferencja „Ochrona zdrowia pracujących” 
 

Otwierając się na nowe możliwości współpracy, Okręgowy Inspektor Pracy włączyła się także 
w dyskusję na temat roli regionalnych mediów publicznych i współpracy z  administracj ą publiczn ą. 
Okręgowy Inspektor Pracy wzięła udział w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez  
Telewizję Polską S.A. w sali Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji 
dyskutowano między innymi o misji TVP pełnionej dzięki ośrodkom regionalnym, współpracy administracji 
publicznej z telewizją w zakresie informowania mieszkańców województwa o decyzjach istotnych dla jego 
mieszkańców, a także o współpracy samorządów i instytucji, jako podmiotów realizujących zadania 
publiczne. W konferencji wzięli udział między innymi Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski, zarząd Telewizji Polskiej S.A.,  Prezydent Torunia oraz posłowie, 
senatorowie, przedstawiciele środowisk naukowych oraz instytucji wpisujących się w realizację misji telewizji 
i realizację zadań publicznych.  
 

  
 

Ogólnopolska Konferencja w Sali Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
 

W dniu 13 grudnia 2013 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się doroczna 
gala, podczas której Okręgowy Inspektor Pracy, uhonorowała laureatów konkursów i programów 
prewencyjnych z regionu. W gali wzi ęli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samor ządowych, 
organizacji zwi ązkowych, bran żowych a tak że urzędów oraz słu żb współpracuj ących z Okr ęgowym 
Inspektoratem Pracy w Bydgoszczy. W śród zaproszonych go ści nie zabrakło równie ż przedstawicieli 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Pa ństwowej Stra ży Pożarnej, Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych, Nadzoru Budowlanego oraz Urz ędu Dozoru 
Technicznego.  

 

   
 

Gala podsumowująca działalność prewencyjną Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.  


