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I. WPROWADZENIE 

 Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi RP organem powołanym 

do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa  

z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Nadzór nad Państwową 

Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy. 

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

1. pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 

zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym 

przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na 

podstawę świadczenia tej pracy; 

2. podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej; 

3. podmioty, o których mowa w art. 18c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie przestrzegania warunków 

określonych w art. 19c, art. 19d, art. 19ga i art. 85 ust. 2 tej ustawy  

– zwani dalej „podmiotami kontrolowanymi”. 

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje ustawowe zadania zgodnie z programem 

działania. Program działania jest wynikiem szerokiej konsultacji, przy jego tworzeniu 

analizowane są propozycje tematyczne związków zawodowych i organizacji pracodawców, 

ministerstw i urzędów centralnych, organów kontroli warunków pracy i jednostek naukowo-

badawczych. Program uwzględnia również standardy europejskie, zalecenia Rady Ochrony 

Pracy i komisji sejmowych, a także potrzeby krajowego rynku pracy oraz sytuację 

makroekonomiczną kraju.  

Zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy realizowany w 2015 roku program 

obejmował następujące grupy zagadnień: 

• zadania długofalowe (na lata 2013-2015), dotyczące strategicznych obszarów ochrony 

pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy długoterminowej (realizowane 

przez wszystkie okręgowe inspektoraty pracy); 

• zadania roczne uwzględniające bieżące działania w zakresie ochrony pracy (realizowane 

w zależności od rodzaju badanych zagadnień przez wszystkie lub przez wytypowane 

okręgowe inspektoraty pracy – na przykład dotyczące przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach górniczych czy też  

w zakładach przetwórstwa rybnego). 
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Zarówno zadania długofalowe, jak i roczne koordynowane były centralnie przez 

Główny Inspektorat Pracy, co zapewniało jednolite zasady i jednolitą metodykę ich realizacji, 

a w konsekwencji umożliwiało kompleksową analizę uzyskanych danych i diagnozowanie 

potrzeb w zakresie ochrony pracy; 

• zadania stałe, wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane  

z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony pracy 

m.in. badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; kontrole legalności 

zatrudnienia, szkoleń z zakresu bhp i profilaktycznych badań lekarskich, zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, czasu pracy, udzielania urlopów wypoczynkowych; badanie 

zgłaszanych skarg; 

• zadania własne realizowane przez jeden lub kilka okręgowych inspektoratów pracy, 

wynikające z lokalnych uwarunkowań w zakresie ochrony pracy, nieujęte w grupie zadań 

koordynowanych centralnie. 

Poza działaniami kontrolnymi Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował szereg 

działań kontrolno-prewencyjnych, informacyjno-promocyjnych, edukacyjnych, konkursów 

promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy, z których należy wspomnieć 

między innymi: konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Buduj 

bezpiecznie”, program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom Państwowej 

Inspekcji Pracy” czy realizowany wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. 

W celu zapewnienia skutecznego działania Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

współpracował z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostkami samorządu 

terytorialnego, organami nadzoru nad warunkami pracy, organizacjami pracodawców  

i pracowników, placówkami naukowo-badawczymi, środkami masowego przekazu. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY  

II.1. Informacja ogólna 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

zrealizowanych zostało ogółem 7314 kontroli (dla porównania w roku 2014 kontroli było 

7827, natomiast w 2013 – 7995). 

 

Kontrolami objętych zostało 5985 podmiotów gospodarczych zatrudniających 307 423 

pracujących (w latach 2014 i 2013 kontrole przeprowadzono u 6425 i u 6228 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób – 

skontrolowano 3 562 takich zakładów, co stanowi prawie 59,5% ogólnej liczby podmiotów 

poddanych kontroli. Zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób skontrolowano 1681 (28,1 % 

ogólnej liczby podmiotów objętych kontrolami), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 

533 podmiotów (8,9%) i 209 zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób (prawie 3,5% 

podmiotów). 
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 Uwzględniając sektory gospodarki narodowej najczęściej kontrolowanym sektorem 

był: „Handel i naprawy” skontrolowano 1684 podmioty – ponad 28,1% wszystkich 

skontrolowanych podmiotów (w roku 2013 było to 1782 podmiotów, około 27,7% ogółu 

skontrolowanych). Podmiotów z branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 1573 co stanowi 

około 26,3% (w roku poprzednim 1690 – co stanowiło również 26,3% ogółu), z branży 

„Budownictwo” 969 podmiotów – 16,2% (w roku 2014 natomiast 1043 – również 16,2%).  

W przypadku wszystkich pozostałych sektorów kontrole rozkładały się w miarę 

równomiernie, objęto nimi co najwyżej 4,1% podmiotów w każdym sektorze.  
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Należy podkreślić, że wymienione wyżej najczęściej kontrolowane 3 sektory generują 

najwięcej wypadków przy pracy. Wśród zgłoszonych i zbadanych w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2015 roku wypadków przy pracy liczba poszkodowanych  

w sektorze „Przetwórstwo przemysłowe” stanowiła 43,2% ich ogólnej liczby, w sektorze 

„Budownictwo” – 24,8%, w sektorze „Handel i naprawy” – 6,4%. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki prawne: 

− decyzje nakazowe ogółem – 25 747 (dla porównania w roku 2014 wydanych było 

26 619 decyzji, natomiast w 2013 – 28 467 decyzji); w tym: 

• decyzje płacowe – 355 ogółem (dla porównania w roku 2014 było wydanych 

takich decyzji 712, natomiast w 2013 – 1034 decyzji); 

• decyzje ustne – 12 223 (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 11 867 i 11 915 

decyzji); 

• decyzje skierowania do innych prac – 272 dotyczących 494 pracowników  

(w latach 2014 i 2013 odpowiednio 280 dotyczących 508 pracowników oraz  

246 dotyczących 491 pracowników); 

− wnioski w wystąpieniach – 22 096 (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 23 561 i 24 986   

wniosków); 

− mandaty – 1 448 na kwotę 1 645 650,- zł (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 1 382 na 

kwotę 1 618 400,- zł oraz 1 425 na kwotę 1 640 050,- zł); 

− wnioski do sądu – 198 (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 168 i 204 wnioski); 

− środki wychowawcze – 1447 (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 1817 i 1771); 

− upomnienia – 90 (w latach 2014 i 2013 odpowiednio 128 i 132). 
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II.2. Realizacja zadań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy 

II.2.1. Zadania stałe 

 Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy wynikają bezpośrednio z zapisów 

ustawowych bądź związane są z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych 

obszarach ochrony pracy. Pełny wykaz kontroli zrealizowanych w ramach zadań stałych 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2015 roku przedstawia załączona tabela.  

nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 
001A WYPADKI PRZY PRACY - PRACOWNIKÓW 111 

001B 
WYPADKI PRZY PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA INNEJ PODSTAWIE 
NIŻ STOSUNEK PRACY ORAZ OSÓB SAMOZATRUDNIAJĄCYCH SIĘ 
(PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU WYPADKOWEMU) 

16 

001C WYPADKI PRZY PRACY - ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE 0 

001D WYPADKI PRZY PRACY OSÓB NIEPODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU 
WYPADKOWEMU; 3 

001E WYPADKI PRZY PRACY - KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW 
ROZPORZĄDZENIA RM Z DN. 1.07.2009 R. 153 

001F 
WYPADKI PRZY PRACY - REKONTROLE ZAKŁADÓW, W KTÓRYCH MIAŁY MIEJSCE 
ŚMIERTELNE WYPADKI PRZY PRACY – EGZEKWOWANIE SKUTECZNYCH 
ŚRODKÓW ZAPOBIEGAJĄCYCH ZAISTNIENIU PODOBNEGO WYPADKU W 
PRZYSZŁOŚCI 

12 

001X WYPADKI PRZY PRACY - INNE CZYNNOŚCI 12 

002 
KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA 
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 
PRZEMYSŁOWYCH 

12 

004 PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE 108 

005A 

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCENY ICH 
ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI (NADZÓR RYNKU) W TRAKCIE - 
KONTROLI ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM OPINII NA WNIOSEK ORGANÓW 
CELNYCH 

48 

005B 

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCENY ICH 
ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI (NADZÓR RYNKU) - KONTROLE 
SPRAWDZAJĄCE W ZWIĄZKU Z OTRZYMANYMI INFORMACJAMI O WADACH 
WYROBÓW 

52 

005C 
KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCENY ICH 
ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI (NADZÓR RYNKU)- W INNYCH 
PRZYPADKACH. 

50 

006 SZKOLENIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 228 

007A 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ 

22 

007B 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE 
STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ 

7 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 10 

nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

007C 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW NIEPOSIADAJĄCYCH STATUSU 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ I NIEUBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEGO NADANIE, A 
PRZYSTOSOWUJĄCYCH STANOWISKA PRACY DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

97 

007D 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ, TWORZĄCYCH NOWE ODDZIAŁY LUB INNE 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE („ROZSZERZENIE” STATUSU) 

7 

007E 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ, PRZYSTOSOWUJĄCYCH NOWE STANOWISKA 
PRACY DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

17 

007F 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUD. OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTR. ZAKŁ. UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZN. STATUSU 
ZAKŁADU AKTYWN. ZAW. LUB POSIAD. STATUS, A UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
„ROZSZERZENIE” STATUSU NA INNE OBIEKTY, POMIESZCZENIA LUB 
STANOWISKA PRACY 

0 

007G 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

1 

007H 
KONTR. WAR. PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPR. ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM 
STOPNIEM NIEPEŁN. ZATRUD. W ZAKŁ. NIE ZAPEWN. WAR. PRACY CHRONIONEJ 
(OTWARTY RYNEK PRACY - ZATRUDNIENI POZA ZPCH I ZAZ) PRZEPR. NA PODST. 
ART. 4 UST. 6 USTAWY O REHAB.ZAWOD. I SPOŁ.  

3 

007I 
KONTR. WAR. PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPR. ZE ZNACZNYM LUB UMIARKOWANYM 
STOPNIEM NIEPEŁN. ZATRUD. W ZAKŁ. NIE ZAPEWN. WAR. PRACY CHRONIONEJ, 
KTÓRYCH STANOWISKA PRACY NIE PODLE. OCENIE PIP W ROKU KONTR. NA 
PODSTAWIE ART. 26 UST. 6 I ART. 26E UST. 5 UST. O REH.ZAW 

2 

007U 
KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ZAKŁADU AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ A UBIEGAJĄCYCH SIĘ O "ROZSZERZENIE" STATUSU NA INNE 
OBIEKTY LUB POMIESZCZENIA ZLOKALIZOWANE NA TERENIE INNEGO OIP NIŻ 
SIEDZIBA ZAZ,  

1 

007W KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ZAKŁADU AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ - JEDNOSTKA (-STKI) ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ ZAKŁADU). 2 

007X 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS ZPCH 
– JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA (CZĘŚĆ ZAKŁADU) 

8 

007Z 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KONTROLE ZAKŁADÓW POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ TWORZĄCYCH NOWE ODDZIAŁY (ROZSZERZENIE 
STATUSU) – INNY OIP 

5 

008 OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 192 

009 ROBOTY WYKONYWANE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (ZAGROŻENIA O 
CHARAKTERZE PUBLICZNYM) 15 

010 FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY BHP 126 

011 PRZESTRZEGANIE UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH ZWIĄZANYCH Z 
RODZICIELSTWEM 40 

012A 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOT. ZATRUDNIANIA 
MŁODOCIANYCH - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W CELU PRZYGOTOWANIA 
ZAWODOWEGO 

77 

012B 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY DOT. ZATRUDNIANIA 
MŁODOCIANYCH - ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W INNYM CELU NIŻ 
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE 

1 
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nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

013A 
KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
OBYWATELI POLSKICH (Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W 
ZADANIU 013S) 

1830 

013S 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY I LEGALNOŚCI 
ZATRUDNIENIA W PODMIOTACH POWIERZAJĄCYCH PRACĘ W SEZONOWYCH 
PLACÓWKACH HANDLOWYCH, PUNKTACH GASTRONOMICZNYCH I 
PRZEDSIĘBIORSTWACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE 

0 

014 KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ ORAZ 
WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 193 

015 PRZESTRZEGANIE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA PRZEPISÓW USTAWY O 
PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY 44 

016 REALIZOWANIE ZADAŃ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ 4 
018A KONTROLE ZAKŁADÓW - MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 0 
018B KONTROLE ZAKŁADÓW - MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 0 
018C KONTROLE ZAKŁADÓW - POLICJI 2 
018D KONTROLE ZAKŁADÓW - AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 0 
018E KONTROLE ZAKŁADÓW - STRAŻY GRANICZNEJ 0 
018F KONTROLE ZAKŁADÓW - SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 3 
019 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH 108 

020 KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH 
BIOBÓJCZYCH 11 

022 KONTROLE DOT. PROBLEMATYKI REACH 11 
023 KONTROLE DOT. PROBLEMATYKI CLP 11 

024A PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O ORGANIZMACH GENETYCZNIE 
ZMODYFIKOWANYCH – ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO 0 

024B PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O ORGANIZMACH GENETYCZNIE 
ZMODYFIKOWANYCH – ZAMKNIĘTE UŻYCIE GMO 0 

025A ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY - 
KONTROLE 25 

025B ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY - 
REKONTROLE 21 

030A 
KONTROLE, W KTÓRYCH NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DRUKU ZUS 
IWA (KSEROKOPIA SPRAWDZONEGO DRUKU ZUS IWA DOŁĄCZONA DO 
PROTOKOŁU Z KONTROLI) 

221 

030B KONTROLE, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DRUKU ZUS 
IWA (KONIECZNE WYPEŁNIENIE ANKIETY I POWIADOMIENIE ZUS) 9 

030C 
KONTROLE, W KTÓRYCH STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DRUKU ZUS 
IWA I ZOSTAŁY ONE SKORYGOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ – PŁATNIKA SKŁADKI 
W TRAKCIE KONTROLI 

3 

034 
KONTROLE ZWIĄZANE Z OPINIOWANIEM WNIOSKÓW W SPRAWIE WYDANIA 
ZGODY NA WYŁĄCZNIE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ STAŁEJ 
PRACY LUB NA ICH LOKALIZOWANIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU 

1 

037 KONTROLE ZGODNOŚCI UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z CHARAKTEREM 
ŚWIADCZONEJ PRACY  197 

038 CZAS PRACY 160 

039W 
KONTROLE WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (WYNIKAJĄCEGO 
WPROST Z UMOWY O PRACĘ) ORAZ TERMINOWOŚCI TYCH WYPŁAT (DZIAŁANIA 
NIEOBJĘTE ZADANIEM NR 200B) 

1825 
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nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

040A KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH - WIELKOPOWIERZCHNIOWE PLACÓWKI 
HANDLOWE (Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W ZADANIU NR 040Y) 6 

040B KONTROLE PLACÓWEK HANDLOWYCH - POZOSTAŁE PLACÓWKI HANDLOWE (Z 
WYŁĄCZENIEM DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W ZADANIU NR 040Z) 79 

040Y WIELKOPOWIERZCHNIOWE PLACÓWKI HANDLOWE – KONTROLE 
PRZESTRZEGANIA ZAKAZU PRACY W ŚWIĘTA 0 

040Z POZOSTAŁE PLACÓWKI HANDLOWE – KONTROLE PRZESTRZEGANIA ZAKAZU 
PRACY W ŚWIĘTA 64 

046 KONTROLE ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA PRACĘ DZIECI 10 

078A 
KONTROLE NA WNIOSEK PONADZAKŁADOWYCH (OGÓLNOPOLSKICH, 
KRAJOWYCH, REGIONALNYCH) STRUKTUR ZWIĄZKOWYCH (TJ. Z WYŁĄCZENIEM 
ZWIĄZKOWYCH STRUKTUR ZAKŁADOWYCH I MIĘDZYZAKŁADOWYCH) 

1 

078I KONTROLE NA WNIOSEK INNYCH PODMIOTÓW (STOWARZYSZEŃ, ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH ITD. ) 3 

090A KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW PRACOWNIKÓW (Z 
WYJĄTKIEM PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH) 280 

090B KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW ZWIĄZKU 
ZAWODOWEGO 55 

090C KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW BYŁYCH 
PRACOWNIKÓW 804 

090D KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW ANONIMOWYCH 167 

090E KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW PRACOWNIKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 24 

090F KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH 
NIEWYKONYWANIA ORZECZEŃ SĄDU PRACY 7 

090G 
KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH 
FUNKCJONOWANIA USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH 
Z OCHRONĄ MIEJSC PRACY 

0 

090H KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH 
PROBLEMATYKI EMERYTUR POMOSTOWYCH 1 

090I KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW PRACOWNIKÓW 
AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA 2 

090K KONTROLE ZWIĄZANE Z BADANIEM SKARG I WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ 
CUDZOZIEMCÓW 1 

096 OCENA REALIZACJI CELÓW ZAŁOŻONYCH W PROGRAMACH PREWENCYJNYCH 63 

097A DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ART. 37A USTAWY O PIP - KONTROLE ZAKOŃCZONE 
ODEBRANIEM OŚWIADCZENIA OD PODMIOTU KONTROLOWANEGO 41 

097B DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ART. 37A USTAWY O PIP - KONTROLE SPRAWDZAJĄCE 
USUNIĘCIE UCHYBIEŃ WYMIENIONYCH W OŚWIADCZENIU 36 

098 KONTROLE SPRAWDZAJĄCE REALIZACJĘ ŚRODKÓW PRAWNYCH 2318 

099B 
KRÓTKIE KONTROLE W BUDOWNICTWIE UKIERUNKOWANE NA LIKWIDACJĘ 
BEZPOŚREDNICH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACUJĄCYCH - 
KONTROLE W BUDOWNICTWIE, KTÓRE UJAWNIŁY BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIA 
DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACUJĄCYCH 

104 

099L 
KRÓTKIE KONTROLE W BUDOWNICTWIE UKIERUNKOWANE NA LIKWIDACJĘ 
BEZPOŚREDNICH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACUJĄCYCH - 
KONTROLE SPRAWDZAJĄCE W BUDOWNICTWIE, KTÓRE POTWIERDZIŁY 
LIKWIDACJĘ BEZPOŚREDNICH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA 

19 
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 Zakres tematyczny kontroli z obszaru zadań stałych jest bardzo szeroki. Z wszystkich 

tematów objętych tymi kontrolami najistotniejszymi dla bezpieczeństwa wydają się tematy 

związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z oceną przygotowania 

pracowników do pracy (szkolenia z zakresu bhp, profilaktyczne badania lekarskie, ocena 

ryzyka zawodowego, działalność służby bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz z legalnością 

zatrudnienia. Przedstawiamy też wyniki kontroli dwu tematów związanych  

z bezpieczeństwem nie tylko pracowników, ale i innych osób – kontroli dotyczących prac  

z azbestem oraz zagrożeń o charakterze publicznym. 
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Temat T001 „Wypadki przy pracy” 

 Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola stosowania 

środków zapobiegających tym wypadkom jest bardzo istotnym aspektem działalności 

Państwowej Inspekcji Pracy. W roku 2015 temat został rozszerzony o rekontrole zakładów,  

w których doszło w latach wcześniejszych do śmiertelnych wypadków przy pracy – celem 

tych rekontroli było wyegzekwowanie skutecznych środków przeciwdziałających takim 

zdarzeniom wypadkowym.  

Liczba zgłoszonych i zbadanych wypadków przy pracy oraz poszkodowanych 

Tab. 1. Zdarzenia zgłoszone ogółem 
wypadki 

 zbiorowe 
wypadki 

śmiertelne 
wypadki 
ciężkie 

wypadki 
lekkie 

Zdarzenia – 2015 r. 189 37 41 86 64 

2014 r. 222 39 54 90 68 
2013 r. 212 42 42 100 70 

Poszkodowani1 – 2015 r. 249 97 41 89 119 

2014 r. 291 108 55 109 127 
2013 r. 274 104 43 106 126 

 

W ramach realizacji tematów T001 A, B, D przeprowadzono ogółem 128 kontroli u 126 

pracodawców, w trakcie kontroli zbadano okoliczności i przyczyny 108 wypadków, które 

wydarzyły się w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W wypadkach tych 

poszkodowanych było 125 osób2. W 2015 r. nie zarejestrowano zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych. 

Tab. 2. Wypadki zbadane ogółem wypadki 
 zbiorowe 

wypadki 
śmiertelne 

wypadki  
ciężkie 

wypadki  
lekkie 

Wypadki – 2015 r. 1083 11 13 41 43 

2014 r. 124 9 15 61 48 
2013 r. 121 11 13 64 44 

Poszkodowani1 – 2015 r. 1253 28 14 44 67 

2014 r. 140 25 15 65 85 
2013 r. 135 25 14 66 55 

 
                                                           
1liczba poszkodowanych ogółem stanowi sumę poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, ciężkich i lekkich; poszkodowani 
w wypadkach zbiorowych ujęci są wśród poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych, ciężkich i lekkich, w zależności 
od skutku wypadku 
2 dotyczy wypadków, które wydarzyły się w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
3 dotyczy wypadków, które wydarzyły się w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
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Źródła, z których uzyskano informację o zdarzeniach. 

Tab. 3. Źródła informacji 
Liczba wypadków 

ogółem Udział % poszczególnych źródeł 

Policja 93 49,21 

Zatrudniający 86 45,50 

Inny OIP 3 1,59 

Kontrola 2 1,06 

Prokuratura 2 1,06 

Inne 2 1,06 

Zatrudniony 1 0,53 
 

Dane dotyczące liczby poszkodowanych w zbadanych wypadkach. 

Tab. 4. Dane dotyczące liczby poszkodowanych w zbadanych wypadkach wg. sekcji PKD 

Sekcja PKD 

Li
cz

ba
 

Pr
oc

en
t Liczba poszkodowanych 

Ogółem Śmierć Ciężko Lekko 
w 

wypadkach 
zbiorowych 

C. Przetwórstwo 
  przemysłowe  

54 43,20 54 6 26 22 11 

F.  Budownictwo  31 24,80 31 6 10 15 2 

H.  Transport i gospodarka  
 magazynowa  

9 7,20 9 1 1 7 2 

G.  Handel i naprawy  8 6,40 8 1 2 5 2 

N.  Usługi administrowania  6 4,80 6 0 2 4 2 

A.  Rolnictwo, leśnictwo  5 4,00 5 0 1 4 2 

K.  Finanse i ubezpiecz. 3 2,40 3 0 0 3 3 

E. Dostawa wody  2 1,60 2 0 1 1 0 

Q.  Opieka zdrowotna 
 i pomoc społeczna  

2 1,60 2 0 0 2 2 

R. Kultura, rozrywka 
 i rekreacja  

2 1,60 2 0 0 2 2 

B. Górnictwo, 
 wydobywanie  

1 0,80 1 0 1 0 0 

M. Działalność  
 profesjonalna  

1 0,80 1 0 0 1 0 

P. Edukacja  1 0,80 1 0 0 1 0 
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Tab. 5 Dane dotyczące liczby poszkodowanych w zbadanych wypadkach wg wybranych 

działów gospodarki (w których była największa liczba poszkodowanych). 

Dział PKD 

Li
cz

ba
 

Pr
oc

en
t Liczba poszkodowanych 

Ogółem Śmierć Ciężko Lekko 
w wypadkach 
zbiorowych 

Produkcja artykułów 

spożywczych  
15 12,00 15 0 4 11 6 

Roboty budowlane 

związane ze wznoszeniem 

budynków  

12 9,60 12 3 2 7 0 

Roboty budowlane 

specjalistyczne  
12 9,60 12 2 6 4 0 

Produkcja metalowych 

wyrobów gotowych, 

z wyłączeniem maszyn 

i urządzeń  

8 6,40 8 0 8 0 2 

Roboty związane z budową 

obiektów inżynierii lądowej 

i wodnej  

7 5,60 7 1 2 4 2 

Uprawy rolne, chów 

i hodowla zwierząt, 

łowiectwo, włączając 

działalność usługową  

5 4,00 5 0 1 4 2 

Produkcja wyrobów 

tekstylnych  
5 4,00 5 1 1 3 0 

Produkcja maszyn 

i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

5 4,00 5 0 1 4 3 

 

Przykłady zbadanych zdarzeń wypadkowych, które mogą wykazywać cechy 
powtarzalności. 

Analiza dokumentacji z kontroli wskazuje, że struktura wydarzeń będących 

odchyleniem kształtuje się podobnie jak i w roku 2014. Najwięcej spośród zbadanych 

wypadków nastąpiło w wyniku upadku z wysokości i stanowiło ponad 22% wszystkich 
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zbadanych wypadków (w roku 2014 było to 23%). Ogółem w wyniku tego wydarzenia 

wypadkom uległy 24 osoby, co stanowi 19% wszystkich poszkodowanych. Wydarzenie to 

nadal jest dominującym w grupie wypadków śmiertelnych i ciężkich (5 poszkodowanych 

doznało ciężkich obrażeń ciała, a w 5 przypadkach nastąpił zgon poszkodowanego).  

Kolejnym najczęściej występującym wydarzeniem będącym odchyleniem była utrata 

kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym jej uruchomieniem) lub materiałem 

obrabianym i stanowiło ponad 11% wszystkich zbadanych wypadków. Ogółem w wyniku 

tego wydarzenia wypadkom uległo 13 osób (10,5% wszystkich poszkodowanych), w tym  

8 doznało ciężkich obrażeń ciała, a w 1 przypadku nastąpił zgon poszkodowanego.  

Trzecim w kolejności wydarzeniem najczęściej powodującymi wypadki było 

poślizgnięcie, potknięcie, upadek osoby na tym samym poziomie (6,5% wypadków ogółem) 

oraz pochwycenie lub odrzucenie osoby (6,5% wypadków ogółem). Odmiennie kształtuje się 

struktura wydarzenia będącego odchyleniem w odniesieniu do liczby poszkodowanych. 

W tym przypadku na trzecim miejscu (9 poszkodowanych) występuje emisja par i gazów 

(7,2% poszkodowanych ogółem).  

Poszkodowani najczęściej ulegali wypadkom:  

• w miejscach produkcji przemysłowej (36% ogółu wypadków, 46 poszkodowanych 

ogółem, w tym 6 śmiertelnie, 23 ciężko),  

• na terenach budów, zarówno na nowo budowanych obiektach, jak i podczas 

rozbierania, burzenia i remontowania obiektów już istniejących (29% ogółu 

wypadków, 34 poszkodowanych ogółem, w tym 6 śmiertelnie, 9 ciężko),  

• w miejscach magazynowania (12% ogółu wypadków, 13 poszkodowanych ogółem, 

w tym 5 ciężko). 

Ogółem w w/w miejscach wystąpiło 77% wszystkich badanych wypadków, w których 

urazy odniosło 67% wszystkich poszkodowanych. 

Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności związanych z: 

• obsługą maszyn – 30 poszkodowanych (24% ogółu, w tym 17 ciężko, 1 śmiertelnie), 

• poruszaniem się – 27 poszkodowanych (22% ogółu, w tym 6 ciężko, 5 śmiertelnie), 

• pracą narzędziami ręcznymi - 16 poszkodowanych (13% ogółu, w tym 8 ciężko, 

2 śmiertelnie), 

• operowaniem przedmiotami – 15 poszkodowanych (12% ogółu, w tym 4 ciężko, 

3 śmiertelnie). 
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Środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych w 2015 r. kontroli w ramach tematu T001 inspektorzy 

pracy wydali ogółem 183 decyzje, w tym 107 decyzji na piśmie i 76 decyzji ustnych. Wydano 

10 decyzji wstrzymania prac, 21 decyzji nakazujących wstrzymanie eksploatacji maszyn, 

3 decyzje zakazania wykonywania prac, 4 decyzje skierowania do innych prac, którymi 

objęto 36 pracowników. Skierowano ogółem 164 wnioski w 67 wystąpieniach.  

Natomiast w odniesieniu do kontroli, które dotyczyły wypadków, które wydarzyły się  

w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. inspektorzy pracy wydali ogółem 144 decyzje,  

w tym 78 decyzji na piśmie i 60 decyzji ustnych. Wydano 9 decyzji wstrzymania prac,  

17 decyzji nakazujących wstrzymanie eksploatacji maszyn, 2 decyzje zakazania 

wykonywania prac, 2 decyzje skierowania do innych prac, którymi objęto 11 pracowników. 

Skierowano ogółem 130 wniosków w 55 wystąpieniach. 

 

Tab. 6. Struktura zakresu przedmiotowego wydanych decyzji ogółem: 

Liczba Procent Grupa 

65 35,5 Maszyny i urządzenia techniczne 

39 21,2 
Stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne, magazynowanie 

i składowanie 

22 12,0 Organizacja bezpiecznej pracy 

19 10,3 Przygotowanie do pracy 

14 7,6 Transport 

10 5,4 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

7 3,7 Urządzenia i instalacje energetyczne 

4 2,2 
Obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne., 

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 

3 2,1 
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe – stosowanie środków 

zapobiegawczych 

 

Tab. 7. Struktura przedmiotowa wniosków w wystąpieniach ogółem: 

Liczba Procent Grupa 

49 29,9 
Stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne, magazynowanie 

i składowanie 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 19 

43 26,3 Przygotowanie do pracy 

21 12,8 Maszyny i urządzenia techniczne 

21 12,8 Organizacja bezpiecznej pracy 

12 7,3 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

8 4,9 
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe – stosowanie środków 

zapobiegawczych 

4 1,5 Transport 

3 1,8 Urządzenia i instalacje energetyczne 

2 1,2 
Obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 

 

Środki prewencji szczególnej 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali 6 wniosków 

do sądu o ukaranie, za popełnienie ogółem 16 wykroczeń. 

 

Tab. 8. Zestawienie dotyczące rozstrzygnięć wniosków do sądu 

Sposób rozstrzygnięcia 
Liczba 

wniosków 
Kwota nałożonych 

grzywien [PLN] 

Grzywna  54 11 000 

 

Tab. 9. Struktura przedmiotowa zarzutów we wnioskach do sądu 

Liczba Procent Grupa 

5 31,25 Maszyny i urządzenia techniczne 

3 18,75 
Stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne, magazynowanie 

i składowanie 

3 18,75 Przygotowanie do pracy 

2 12,50 Organizacja bezpiecznej pracy 

 

                                                           
4 stan na dzień 18.01.2016 r. 
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W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w roku 2015 nie skierowano zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Ponadto inspektorzy nałożyli 89 mandatów za popełnienie 176 wykroczeń na łączną 

kwotę 121 100 zł. Zastosowali 6 środków wychowawczych za popełnienie 10 wykroczeń. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali do ZUS dwa 

wnioski o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. W odniesieniu do jednego 

pracodawcy ZUS podwyższył stopę procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe 

o 100%5. 

 

Poradnictwo 

W czasie kontroli przeprowadzanych w 2015 r. w ramach realizacji tematu T001 

inspektorzy pracy udzielili 133 porad prawnych, 422 porad technicznych i 19 porad 

dotyczących legalności zatrudnienia.  

W siedzibie OIP i oddziałach udzielono ogółem 259 porad dotyczących wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych.  

 
Inne działania 

W ramach współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli skierowano 87 pism 

informujących o wynikach kontroli. 

 

Tab. 10. Zestawienie pism informujących o wynikach kontroli 

Organ nadzoru i kontroli Liczba pism 

Policja 43 

Prokuratura 16 

Związki Zawodowe 13 

Społeczna Inspekcja Pracy 5 

Urząd Dozoru Technicznego 3 

Państwowy Nadzór Budowlany 1 

                                                           
5 stan na dzień 18.01.2016r. 
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Straż Pożarna 1 

Wojewoda 1 

Straż Graniczna 1 

Fundusz Pracy 1 

Powiatowy Urząd Pracy 1 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 

 

W 2015 roku przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

szereg szkoleń, w ramach których poruszane były zagadnienia bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym związanych z wypadkami przy pracy. Tematyka ta podejmowana były  

w szkoleniach dla związkowców, społecznych inspektorów pracy, pracodawców w ramach 

programów prewencyjnych i promocyjno-informacyjnych (T104P, T105P, T211P, T255P, 

T259P, T403). 

Przedstawiciele OIP uczestniczyli m.in.:  

− w szkoleniach i seminariach zorganizowanych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Łodzi, Zduńskiej Woli i Sieradzu, 

− w seminarium „ABC Biznesu” dla pracodawców zorganizowanym przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Łodzi, 

− w szkoleniach i seminariach zorganizowanych u pracodawców dla pracowników i służb 

bhp,  

− w szkoleniach zorganizowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dla 

społecznych inspektorów pracy, 

− w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenia Pracowników 

Służb BHP, 

− w spotkaniach ze studentami. 

 

Przedstawiciele OIP Łódź wygłosili również wykłady w ramach: 

− Konferencji „Podziel się bezpieczeństwem – promuj dobre praktyki bhp” 

zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 

Oddział w Sieradzu, 

− Konferencji z Okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Przy 

Pracy i Chorób Zawodowych Ofiar Wypadków i Chorób Zawodowych 

zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej 
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Efekty 

Analizując efekty przeprowadzonych w 2015 r. kontroli stwierdzono, że na 183 wydane 

decyzje wykonane zostało 136 decyzji, co stanowi 74,3% wszystkich wydanych decyzji. 

Wszystkie decyzje dotyczyły łącznie 2018 pracowników i w stosunku do 435 zostały 

wykonane. W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 164 wnioski 110 zostało 

zrealizowanych, co stanowi 67% wszystkich wydanych wniosków6. 

Tab. 11. Przykłady uzyskanych efektów 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów,  
w których 

uzyskano efekt 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczy 

1 Ocena ryzyka zawodowego 20 39 

2 Urządzenia ochronne 13 20 

3 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

szczegółowe wymagania bhp przy 

wykonywaniu tych prac 

10 15 

4 

Instrukcje bhp dotyczących stosowanych 

w zakładzie procesów technologicznych oraz 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników oraz postępowania z materiałami 

szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

a także postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 

zdrowia lub życia pracowników 

8 100 

5 Instrukcje bhp obsługi maszyn i urządzeń  7 10 

6 

Zabezpieczenie stanowisk pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych 

2 10 

 

                                                           
6 stan na dzień 14.01.2016 r. 
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Temat T002 „Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych” 
 

Zakres zrealizowanego zadania 

 W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w roku 2015 ogółem przeprowadzono  

12 kontroli u 8 przedsiębiorców zgodnie z wytycznymi do realizacji tematu T002. Jeden ze 

skontrolowanych przedsiębiorców w połowie roku 2015 uzyskał status pracodawcy, pozostali 

skontrolowani przedsiębiorcy posiadali status pracodawcy. Liczba pracujących  

w skontrolowanych podmiotach wynosiła 106 osób. W ramach stosunku pracy pracę 

świadczyły 104 osoby.  

Liczba skontrolowanych zakładów wg wielkości zatrudnienia:  

 Ogółem 
Liczba pracowników 

1 – 9 10 – 49 50 – 250 > 250 

Liczba 

zakładów 
8 5 2 1  

 

 Bezpośrednio przy pracach związanych z azbestem pracowały 32 osoby, w tym  

30 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. 

 Przeprowadzone kontrole dotyczyły głównie rozbiórki (demontażu) i usuwania 

materiałów azbestowo-cementowych (płyt elewacyjnych, płyt dachowych) z obiektów 

budowlanych, w tym: 

• demontażu i usuwania wyrobów azbestowo-cementowych (płyt elewacyjnych – 

eternit płaski – w 2 przypadkach ze szczytów bloku, w 3 przypadkach płyt 

elewacyjnych zamontowanych na elewacjach bloków między oknami) – 5 kontroli 

(około 750 m2 usuniętych płyt), 

• demontażu i usuwania wyrobów azbestowo-cementowych (płyt falistych z dachu 

budynku) – 4 kontrole (około 770 m2 usuniętych płyt). 

 

Poza tym, przeprowadzone kontrole dotyczyły: 

• usuwania wyrobów azbestowo-cementowych - rur zsypowych ze zsypów na śmieci  

w wieżowcu – 1 kontrola (około 4 ton usuniętych rur zsypowych), 

• usuwania wyrobów azbestowo-cementowych – rur wodociągowych – 1 kontrola 

(około 0,95 tony usuniętych rur). 
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• usuwania rur ciepłowniczych zabezpieczonych otuliną cementowo – azbestową – 

1 kontrola (około 350 kg usuniętej otuliny zabezpieczającej demontowane rury).  

 

 W pięciu przypadkach prace wykonywane były przez firmy budowlane, które po 

usunięciu wyrobów azbestowo-cementowych wykonywały elewacje ścian budynków.  

W dwóch przypadkach po usunięciu pokrycia dachowego z płyt falistych wykonano nowe 

pokrycie dachu. W dwóch przypadkach demontowano i usuwano wyroby zawierające azbest 

i zastępowano je wyrobami nie zawierającymi azbestu (wymiana rur ciepłowniczych, 

wymiana rur wodociągowych). Pozostałe kontrole dotyczyły zakładów, które demontowały  

i usuwały wyroby zawierające azbest (demontaż rur zsypowych, demontaż płyt falistych).  

 Cztery kontrole objęły przedsiębiorców, którzy rozpoczynali prace związane  

z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie działalności Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi. Pozostali przedsiębiorcy wykonujący pracę związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

posiadają kilkuletni staż związany z wykonywaniem tych prac. 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

Zagadnienia 
objęte kontrolą 

(zasługujące na 
największa 

uwagę) 

Liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości Uwagi 

1-9 10-49 50-250 >250 

Plan pracy 

usuwania wyrobów 

zawierających 

azbest. 

 1    

W jednym przypadku nie 

sporządzono planu pracy 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest. Dotyczyło 

to pracodawcy, który posiada 

doświadczenie związane z 

usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 

Identyfikacja w 

planie pracy 

rodzaju azbestu, 
2 1   

W trzech przypadkach nie 

określono rodzaju azbestu 

znajdującego się w usuwanych 

wyrobach. 
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Zagadnienia 
objęte kontrolą 

(zasługujące na 
największa 

uwagę) 

Liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości Uwagi 

1-9 10-49 50-250 >250 

Określenie w 

planie pracy metod 

pracy, określenie 

w planie pracy 

zakresu 

niezbędnych 

środków bezp. 

pracowników, 

określenie w planie 

pracy środków 

ochrony zbiorowej 

i indywidualnej 

zapewniających 

bezpieczeństwo 

i ochronę zdrowia 

pracowników.  

1    

Uchybienia dotyczyły 

przedsiębiorcy, który rozpoczynał 

prace przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest. W planie 

pracy bardzo ogólnie określono 

metody pracy. 

Wyposażenie i 

dobór środków 

ochrony 

indywidualnej.  
 1   

Demontażu rur ciepłowniczych 

w otulinie zawierającej azbest 

dokonywali pracownicy bez 

środków ochrony indywidualnej, 

które zabezpieczałyby ich przed 

narażeniem na pył azbestu. 

Zgłoszenie prac do 

PIP. 

 1   

Pracodawca nie poinformował 

Państwowej Inspekcji Pracy 

o zamiarze wykonywania prac 

polegających na usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest. 

Dotyczyło to pracodawcy, który 

posiada doświadczenie związane 

z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 
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Zagadnienia 
objęte kontrolą 

(zasługujące na 
największa 

uwagę) 

Liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości Uwagi 

1-9 10-49 50-250 >250 

Odgrodzenie  

i oznaczenie 

terenu prac 

ostrzeżeniem 

„Uwaga! 

Zagrożenie 

azbestem”. 

 1   

Teren prowadzenia prac nie był 

wygrodzony i oznakowany 

znakami informującymi o 

usuwaniu azbestu. Prace 

prowadzone były przy czynnym 

ciągu dla pieszych 

i niewyłączonej z ruchu ulicy. 

Nawilżanie i 

utrzymywanie w 

stanie wilgotnym 

usuwanych 

elementów 

i odpadów 

zawierających 

azbest. 

 1   

W trakcie kontroli placu budowy 

stwierdzono, że demontaż otuliny 

rur ciepłowniczych w wykopie 

prowadzony był tzw. metodą na 

sucho, w trakcie usuwania otuliny 

pracownicy używali min. szlifierki 

kątowej. Dotyczyło to 

pracodawcy, który posiada 

doświadczenie związane z 

usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest. 

Składowanie 

odpadów 

azbestowych 

w ustalonym i 

chronionym 

miejscu 

z zastosowaniem 

materiału 

uniemożliwiająceg

o przenikanie 

włókien 

azbestowych do 

gruntu.  

 1   

Miejsce składowania nie zostało 

wygrodzone w sposób 

uniemożliwiający dostanie się 

osób postronnych, nie zostało 

oznakowane tablicami z 

informacją o obecności na 

miejscu składowania azbestu. 

Nie zabezpieczono folią 

ochronną terenu, na którym 

składowano rury. Składowisko 

urządzono przy czynnym ciągu 

dla pieszych i nie wyłączonej z 

ruchu ulicy. 
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Zagadnienia 
objęte kontrolą 

(zasługujące na 
największa 

uwagę) 

Liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości Uwagi 

1-9 10-49 50-250 >250 

Właściwe 

pakowanie i 

oznakowanie 

odpadów 

azbestowych.   1   

Składowane rury ciepłownicze 

z otuliną zawierającą azbest nie 

były w pełni zabezpieczone folią i 

nie zostały oznakowane znakami 

informującymi, że jest to odpad 

zawierający azbest. Rury 

składowane były przy czynnym 

ciągu dla pieszych i nie 

wyłączonej z ruchu ulicy. 

 
Komentarz do danych dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości 

1. W jednym przypadku nie sporządzono planu prac usuwania wyrobów zawierających 

azbest. Spółka dopiero rozpoczynała prace związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Przeprowadzona kontrola wykazała jednak, że przedsiębiorca ten ma duży staż przy 

wykonywaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a prace te 

wcześniej wykonywał na terenie działalności innych okręgów. Pracodawca nie podjął 

odpowiednich działań mających na celu właściwe przygotowanie się do prac usuwania 

wyrobów zawierających azbest przed ich rozpoczęciem. Świadczy to lekceważeniu 

zagrożeń związanych z narażeniem na pyły azbestu, jak i obowiązujących procedur i 

przepisów.  

2. Wykonawcy prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w celu 

ograniczenia emisji azbestu do środowiska stosowali głównie metody polegające 

na nawilżaniu wodą wyrobów zawierających azbest przed ich demontażem oraz w czasie 

demontażu i składowania. W celu zmniejszenia narażenia pracowników na działanie pyłu 

azbestu stosowano także rotację pracowników. W większości kontroli nie stwierdzono 

przypadków tłuczenia, łamania demontowanych wyrobów zawierających azbest. W 

czasie wykonywania tych prac używano głównie narzędzi ręcznych, stosowano transport 

ręczny zdemontowanych wyrobów. Nie stwierdzono przypadków zrzucania (np. z 

rusztowań) zdemontowanych elementów. W jednym przypadku demontażu rur 

ciepłowniczych w otulinie zawierającej azbest dokonywali pracownicy bez środków 
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ochrony indywidualnej, które zabezpieczałyby ich przed narażeniem na pyły azbestu. 

Demontaż otuliny w wykopie prowadzony był ,”na sucho”, w trakcie usuwania otuliny 

pracownicy używali np. szlifierki kątowej. Teren prowadzonych prac nie był oznakowany 

znakami informującymi o usuwaniu azbestu. Jednoznacznie świadczy to o lekceważeniu 

przez tego przedsiębiorcę, a także inne osoby kierujące pracowniami, zagrożenia 

związanego z narażeniem na pyły azbestu.  

3. Stwierdzono jeden przypadek niewłaściwego składowania usuniętych wyrobów 

zawierających azbest. Miejsce składowania nie zostało wygrodzone w sposób 

uniemożliwiający dostanie się osób postronnych, nie zostało oznakowane tablicami 

z informacją o obecności na miejscu składowania azbestu. Nie zabezpieczono folią 

ochronną terenu, na którym składowano rury, w celu uniemożliwienia przenikania włókien 

azbestowych do gruntu. Składowane odpady nie zostały zabezpieczone w sposób 

dostateczny folią ochronną przed możliwością pylenia, były składowane w stanie 

suchym. Świadczy to o lekceważeniu zagrożenia związanego z narażeniem na pyły 

azbestu, może również wskazywać na niewłaściwy nadzór nad prowadzonymi pracami. 

W pozostałych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości związanych ze 

składowaniem zdemontowanych wyrobów i odpadów. Firmy objęte kontrolą posiadały już 

bogate doświadczenia w zakresie usuwania azbestu.  

4. W jednym przypadku w przedłożonych kontrolującym orzeczeniach lekarskich nie 

odniesiono się do narażenia na pyły azbestu. Orzeczenia lekarskie nie uwzględniały prac 

wykonywanych w narażeniu na pyły azbestu (w orzeczeniach lekarskich nie było zapisów 

stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w narażeniu na pyły azbestu). 

Nieprawidłowości te stwierdzono u przedsiębiorcy rozpoczynającego prace polegające 

na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Dotyczyło 2 pracowników. Pracodawca nie 

przechowywał kopii skierowań na badania profilaktyczne pracowników. W związku z tym 

w trakcie kontroli trudno było zweryfikować prawidłowość przeprowadzonych badań 

profilaktycznych pracowników. 

5. U większości skontrolowanych pracodawców osoby pracujące przy usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest posiadały aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do 

pracy, odbyły wymagane szkolenia w dziedzinie bhp. Nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed narażeniem 

na pyły azbestu. Plany prac usuwania wyrobów zawierających azbest zostały 

sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorcy, którzy 

rozpoczynali prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie 

działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w roku 2015 byli dostatecznie 

przygotowani do wykonywania tych prac.  
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców (wykonawców prac): 

• krótkie terminy wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowo – 

cementowych narzucone przede wszystkim przez inwestorów, a także przez 

specjalistyczne firmy odbierające odpady zawierające azbest; 

• dodatkowe, postrzegane przez pracodawców jako niepotrzebne, wymogi formalne 

związane z przygotowaniem robót usuwania wyrobów zawierających azbest 

(tworzenie kolejnych dokumentów np. planów prac usuwania wyrobów zawierających 

azbest – powielanie tych samych informacji często zawartych w planie BIOZ, 

instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, ocenie ryzyka zawodowego). 

 

Najczęstsze przyczyny naruszenia prawa według inspektorów pracy: 

• niska świadomość zagrożeń zdrowotnych związanych z narażeniem na szkodliwe 

działanie pyłu azbestu; 

• lekceważenie zagrożenia związanego z narażeniem na pyły azbestu (zarówno przez 

pracowników, pracodawców, jak i osoby bezpośrednio kierujące pracami); 

• niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami ze strony pracodawców i osób 

kierujących pracownikami (kierowników budów, robót); 

•  niski poziom szkoleń bhp w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest; 

• nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących zabezpieczania 

lub usuwania wyrobów zawierających azbest. 

 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych 

W roku 2015 w wyniku realizacji tematu T002: 

• liczba wydanych decyzji ogółem 29, 

• liczba wydanych decyzji ustnych 22, 

• liczba decyzji wpisanych do dziennika budowy 4, 

• liczba wniosków w wystąpieniach 4,  

• liczba nałożonych mandatów 3 (dotyczyło 5 wykroczeń, kwota grzywien w mandatach 

5300 zł), 

• liczba udzielonych porad technicznych 29, 

• liczba udzielonych porad prawnych 2. 
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Temat T004 „Profilaktyczne badania lekarskie” 

Zakres zrealizowanego zadania.  

Do tematu zostały wytypowane zakłady: 

• o dużym nasileniu zagrożeń zawodowych a także zakłady należące do branż, które 

charakteryzują się wysokimi wskaźnikami wypadkowości oraz zapadalności 

na choroby zawodowe; 

• w których możliwe było zbadanie wszystkich zagadnień objętych ankietą.  

 

Liczba skontrolowanych zakładów pracy według nowej polskiej klasyfikacji działalności 

gospodarczej przedstawia się następująco: 

• rolnictwo, leśnictwo – 2;  

• przetwórstwo przemysłowe – 34; 

• wytwarzanie energii – 1; 

• dostawa wody – 3; 

• budownictwo – 21; 

• handel i naprawy – 31; 

• transport i gospodarka magazynowa – 3; 

• zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 3; 

• informacja i komunikacja – 1; 

• obsługa rynku nieruchomości – 1;  

• działalność profesjonalna – 1; 

• usługi administrowania – 2; 

• edukacja – 4; 

• kultura, rozrywka i rekreacja – 1. 

 

 Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących profilaktycznych badań lekarskich zawartych w szczególności w Kodeksie pracy 

i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ze zmianami oraz z 2015 r. poz. 457). 

 

Skontrolowano łącznie 108 pracodawców, w tym o wielkości zatrudnienia:  

• 1 - 9 pracowników  –  55, 

• 10 - 49 pracowników  –  40, 
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• 50 - 249 pracowników  –  12, 

• ≥ niż 250 pracowników –    1. 
Liczba pracujących w skontrolowanych zakładach wynosi 2 981. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektorów 
pracy (przytoczone cytaty z protokołów kontroli).  

1. Badania lekarskie wstępne:  

• pracodawca oświadcza, że badania wstępne zostały przeprowadzone, jednakże 

zaświadczenia lekarskie zostały usunięte z akt osobowych i zniszczone z powodu 

upływu terminu ich ważności; 

• pracodawca oświadcza, że nie był świadomy konieczności poinformowania lekarza  

o wykonywaniu przez pracownika pracy przy użyciu transportu ręcznego; 

• pracodawca nie posiadał wiedzy, że istnieje potrzeba wykonania profilaktycznych 

badań lekarskich w przypadku używania przez pracownika samochodu prywatnego 

do celów służbowych. W przypadku wózków jezdniowych pracodawca uważał, że 

profilaktyczne badania lekarskie na stanowisku pracownika magazynowego zawierają 

w sobie dopuszczenie do obsługi wózka jezdniowego; 

• przeoczenie spowodowane nadmiarem obowiązków pracodawcy oraz niedopatrzenie 

biura rachunkowego, które prowadziło dokumentację pracowniczą zakładu; 

• pracodawca wyjaśnił, że nie wiedział o tym, że nie można zatrudnić pracownika 

na podstawie aktualnego badania lekarskiego, jeżeli przerwa w zatrudnieniu wynosi 

powyżej 1 miesiąca; 

• osoba pełniąca obowiązki służby bhp nie poinformowała pracodawcy o konieczności 

wykonania badań lekarskich przy zmianie stanowiska pracy;  

• pracodawca oświadcza, że badanie zostało wykonane wcześniej i zaginęło podczas 

przeprowadzki; 

• brak możliwości umówienia terminu badania u lekarza.  

 

2. Zapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym 

stanowisku:  

• nie dopilnowano przeprowadzenia badań wstępnych pracowników z powodu bardzo 

dużej ilości zadań, które pracownicy musieli wykonać bezpośrednio po rozpoczęciu 

zatrudnienia;  

• pracodawca oświadcza, że zapomniał wykonać badanie pracownika. 
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3. Badania lekarskie okresowe: 

• pracodawca oświadcza, że kierując pracownika na badania lekarskie okresowe 

nie sprawdzano zgodności wykonywanej pracy ze stanowiskiem pracy wskazanym w 

skierowaniach na badania lekarskie. Błąd popełniono kierując pracownika 

na pierwsze badanie okresowe i następnie popełniano go automatycznie; 

• pracodawca oświadcza, że przyczyną niewykonania badania okresowego był napięty 

harmonogram prac, który nie pozwolił na skierowanie pracowników na badania; 

• badania nie zostały wykonane z powodu nawału pracy, który spowodował 

przeoczenie terminów badań.  
  

4. Przestrzeganie terminów badań okresowych:  

• badania nie zostały wykonane z powodu przeoczenia;  

• badanie nie zostały wykonane z powodu przeoczenia wynikającego ze skrócenia 

okresu zdolności do pracy określonego przez lekarza w orzeczeniu poprzednim; 

• badania nie zostały wykonane z powodu niedopatrzenia przez osobę, której 

pracodawca zlecił prowadzenie akt osobowych pracownika. 
 

5. Badania lekarskie kontrolne: 

• badanie nie zostało wykonane z powodu niewiedzy pracodawcy i niepoinformowania 

go o potrzebie wykonania badania kontrolnego przez osobę, której pracodawca zlecił 

prowadzenie akt osobowych pracownika;  
• pracodawca oświadcza, że kierując pracownika na badania lekarskie kontrolne 

nie sprawdzano zgodności wykonywanej pracy ze stanowiskiem pracy wskazanym 

w umowie o pracę. Błąd popełniono kierując pracownika na pierwsze badanie 

okresowe i następnie popełniano go automatycznie; pracodawca nie wiedział, że po 

niezdolności pracownika do pracy trwającej dłużej niż 30 dni nie wolno dopuścić go 

do pracy bez badania kontrolnego. 

  

6. Zapewnienie badań kontrolnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy po chorobie 

trwającej dłużej niż 30 dni:  

• pracodawca oświadcza, że badanie nie zostało wykonane z powodu przeoczenia. 
 

7. Przekazanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych wraz z 

aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub warunkach uciążliwych):  
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• pracodawca uznał, że wystarczającą informacją dla lekarza o czynnikach uciążliwych 

związanych z wykonywaną pracą jest przekazana pisemna informacja o warunkach 

pracy na stanowiskach pracy oraz zwizytowanie przez lekarza stanowisk pracy; 

• brak świadomości, że praca wykonywana na stanowiskach zajmowanych przez 

przedmiotowych pracowników wiąże się z transportem ręcznym, o którym należy 

poinformować lekarza w skierowaniu na badanie; 

• pracodawca nie wiedział, że jego obowiązkiem jest przekazanie lekarzowi 

przeprowadzającemu badania profilaktyczne informacji o czynnikach szkodliwych 

i uciążliwych związanych z wykonywaną pracą; 

• pracodawca uważał, że podanie lekarzowi przeprowadzającemu badania 

profilaktyczne nazwy stanowiska pracy „pracownik magazynowy” zawiera w sobie 

pracę przy użyciu transportu ręcznego;  

• pracodawca nie wiedział, że jego obowiązkiem jest wydanie skierowania 

pracownikowi na przeprowadzenie badania profilaktycznego i przekazanie wyżej 

wymienionych informacji lekarzowi przeprowadzającemu badanie profilaktyczne. 

 

8. Zatrudnienie pracowników zgodnie z wskazaniem orzeczenia lekarskiego: 

• pracodawca oświadcza, że nastąpiło niedopatrzenie, brak właściwego przekazu 

informacji do bezpośrednich przełożonych osoby zatrudnionej niezgodnie 

ze wskazaniem orzeczenia lekarskiego.  

  

9.  Zdaniem inspektorów pracy przyczyną wykonywania badań profilaktycznych pracowników 

przez lekarzy nie posiadających wymaganych uprawnień do ich przeprowadzania jest 

chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy.  

 

10. Umowa pisemna z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której 

wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie pracowników kontrolowanego podmiotu:  

• pracodawca nie wiedział, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników 

oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy 

zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia (pracodawcę), o którym 

mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), z podstawową jednostką służby medycyny pracy; 

• zawarta dawniej umowa została wypowiedziana przez podmiot medyczny z powodu 

nie regulowania należności finansowych przez pracodawcę. 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 34 

Według inspektorów pracy najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy w zakresie 

związanym z wykonywaniem profilaktycznych badań lekarskich są:  

• nie przywiązywanie przez pracodawców należytej wagi do zagadnienia wykonywania 

badań lekarskich pracowników; 

• lekceważenie obowiązku poddawania pracowników badaniom profilaktycznym; 

• oszczędności w budżetach zakładów szukane przez pracodawców na polu 

bezpieczeństwa pracy spowodowane trudną sytuacją finansową; 

• brak reakcji pracodawcy na lekceważenie przez pracowników obowiązku 

terminowego wykonywania badań profilaktycznych; 

• niewydanie pracownikowi przez pracodawcę skierowania na badanie; 

• niewykonanie przez pracownika polecenia poddania się badaniu profilaktycznemu 

w ogóle lub w wyznaczonym terminie ); 

• brak pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy, brak służby bhp 

lub zła praca osób i służb – nieprzywiązywanie należytej uwagi do terminowości 

i konieczności wykonywania badań profilaktycznych; 

• nie posiadanie przez pracodawców szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy dla pracodawców lub niewłaściwe ich prowadzenie, co skutkuje niedostateczną 

wiedzą w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej;  

• brak świadomości pracodawców w zakresie skutków zdrowotnych ponoszonych przez 

pracowników a także prawnych ponoszonych przez pracodawców, wynikających 

z niewykonania, niewłaściwego wykonania lub nieterminowego wykonywania badań 

lekarskich pracowników.  

 

Inne podjęte działania – współpraca z wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy. 

 Podjęto współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Łodzi w zakresie 

pisemnego powiadamiania o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach, 

dotyczących: 

• braku umów pisemnych z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na 

podstawie których powinny być wykonywane profilaktyczne badania lekarskie 

pracowników; 

• nieprawidłowości w treści umów z podstawową jednostką służby medycyny pracy;  

• wykonywania przez lekarzy badań bez pisemnego skierowania; 

• zakresu uprawnień lekarza (symbol kwalifikacji lekarza: 9) nie uprawniającego go 

do przeprowadzenia badania profilaktycznego pracownika, u którego na stanowisku 

pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i warunki uciążliwe – zgodnie 
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z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 

30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 

ze zmianami oraz z 2015 r. poz. 457). 

 

 Inspektorzy pracy OIP w Łodzi skierowali 29 pism do Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Łodzi w związku z wystąpieniem wyżej wymienionych nieprawidłowości. 

Na wszystkie pisma Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi udzielił pisemnych 

odpowiedzi, w których: 

• oświadcza m.in., że informacje zawarte w pismach traktuje jako ważne i wymagające 

przypomnienia lekarzom przepisów obowiązujących w medycynie pracy,  

• informuje o podjęciu decyzji przeprowadzenia kontroli działalności i dokumentacji 

medycznej wymienionych w pismach lekarzy przez Dział Organizacji, Nadzoru 

i Szkolenia WOMP CP-L w Łodzi.  

 

 W wyniku przeprowadzenia kontroli w zakresie objętym tematem T004 wydano 

ogółem 45 decyzji dotyczących 77 pracowników, skierowano 106 wniosków pokontrolnych i 

wydano 1 polecenie.  

 

W wyniku przeprowadzenia kontroli w zakresie objętym tematem T004 zastosowano środki 

prawne: 

• mandat karny w stosunku do 26 pracodawców na kwotę 30100 PLN z powodu 

popełnienia 30 wykroczeń; 

• środek wychowawczy w stosunku do 21 pracodawców z powodu popełnienia 

23 wykroczeń.  

 

Do najczęściej stwierdzonych wykroczeń należy zaliczyć:  

• brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne – 26 wykroczeń; 

• brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie okresowe – 23 wykroczenia; 

• brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie kontrolne – 4 wykroczenia.  

Postępowanie wykroczeniowe zastosowano w 47 zakładach.  
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Podsumowanie.  

 Stan przestrzegania przepisów w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 

w kontrolowanych podmiotach należy ocenić jako niezadowalający.  

Głównymi problemami są:  

• brak badań wstępnych; 

• nie zapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy; 

• brak badań okresowych; 

• nieprzestrzeganie terminów badań okresowych; 

• nie przekazywanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych 

wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub warunkach uciążliwych); 

• brak umowy pisemnej z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na podstawie 

której wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 37 

Temat T006 „Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

Zakres realizowanego zadania 

 W 2015 roku w ramach realizacji tematu przeprowadzono 228 kontroli u 228 

przedsiębiorców zatrudniających ogółem 5609 osób, w tym zatrudniających na podstawie 

stosunku pracy 5045 pracowników. 

  

Podział kontrolowanych zakładów wg wielkości zatrudnienia: 

• od 1 do 9 zatrudnionych  – 124 zakłady, 

• od 10 do 49 zatrudnionych  – 83 zakłady, 

• od 50 do 249 zatrudnionych – 18 zakładów, 

• 250 i więcej zatrudnionych – 3 zakłady. 

 

 Ustalenia dotyczące organizacji szkolenia okresowego przeprowadzono  

u 65 przedsiębiorców, którzy byli organizatorem tych szkoleń. 

 W 163 zakładach pracy (71%) przedsiębiorcy nie byli organizatorem szkolenia 

okresowego swoich pracowników - zlecali to szkolenie jednostce organizacyjnej zewnętrznej.  

 
Zbiorcze wyniki kontroli 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

• W 66 zakładach (31% zakładów objętych kontrolą) stwierdzono brak wymaganych 

szkoleń okresowych u 166 pracowników co stanowiło 13% ilości pracowników 

objętych kontrolą. 

• W 43 zakładach (19% zakładów objętych kontrolą) na ogólną liczbę zbadanych 1516 

pracowników, stwierdzono nieprzeprowadzenie instruktaży ogólnych 

u 130 pracowników (8%).  

• W 55 zakładach (24% kontrolowanych) na ogólną liczbę 1514 pracowników objętych 

kontrolą miało miejsce dopuszczenie do pracy 146 pracowników bez 

przeprowadzonych uprzednio szkoleń wstępnych - instruktaży stanowiskowych (10% 

pracowników objętych sprawdzeniem). 

• Ustalono brak wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp dla pracodawców w 40 

zakładach tj. w 18% ogólnej liczby zbadanych przedsiębiorstw. Opisane 

nieprawidłowości wystąpiły w zakładach zatrudniających do 49 pracowników 

i odnosiły się do przedsiębiorstw zatrudniających łącznie do 1892 pracowników. 
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• Kontrole wykazały brak opracowanych 168 szczegółowych programów szkoleń 

okresowych w 47 przedsiębiorstwach. Skala nieprawidłowości stanowiła 16% 

z 1076 zbadanych programów i wystąpiła w 23% zakładów objętych kontrolą.  

Nieprawidłowości występowały w zakładach o zatrudnieniu do 49 pracowników. 

W przypadku okazanych programów szkoleń okresowych bhp kontrole wykazały brak 

dostosowania ich do charakteru czynności i warunków wykonywania pracy oraz 

występujących zagrożeń i uciążliwości.  

Szkolenia oparto na programach ramowych określonych w rozporządzeniu MGIP 

w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. 

• W 62 przedsiębiorstwach (27% skontrolowanych) zatrudniających łącznie 1892 

pracowników, na ogólną liczbę 1308 zbadanych programów stwierdzono brak 

opracowanych 239 szczegółowych programów szkoleń wstępnych – instruktaży 

stanowiskowych pracowników (18% zbadanych). Nieprawidłowości występowały 

w zakładach o zatrudnieniu do 49 pracowników. Jak ustalono brak tych programów 

wynikał z niewiedzy pracodawców przeprowadzających szkolenia wstępne (szkolenia 

oparte były na ramowych programach zawartych w rozporządzeniu MGIP w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bhp).  

• Z ogólnej liczby 65 przedsiębiorców będących organizatorem szkoleń okresowych 

bhp dla swoich pracowników, stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu 

podstawowej dokumentacji szkoleń przez 10 przedsiębiorców.  

Nieprawidłowości stwierdzono w 15% liczby zbadanych zakładów, będących 

organizatorem szkoleń okresowych i dotyczyły braku dzienników zajęć, protokołów 

przebiegu egzaminu oraz rejestru wydanych zaświadczeń. 

Z wyjaśnień uzyskanych podczas przeprowadzanych kontroli wynikało, 

że pracodawcy sądzili, iż dokumentacja znajduje się poza siedzibą przedsiębiorstwa i 

jest w posiadaniu specjalistów ds. bhp, którym pracodawcy powierzyli realizację 

zadań i obowiązków służby bhp.  

Nieprawidłowości występowały w zakładach o zatrudnieniu do 49 pracowników. 

 

 Wśród badanych zagadnień nieprawidłowości występowały również w zakresie 

konsultacji pracodawcy z pracownikami lub ich przedstawicielami dotyczących szkoleń bhp. 

Konsultacje w zakresie częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników 

nie były przeprowadzane. Ponadto w wielu przypadkach jednostki organizacyjne prowadzące 

działalność szkoleniową w dziedzinie bhp przechowywały programy szkoleń okresowych 

nie przekazując ich pracodawcy. 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa  

 Udokumentowane przypadki naruszeń prawa wynikają z faktu, iż pracodawcy 

zlecając wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy oraz 

wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym organizację szkoleń nie znają i nie realizują 

obowiązków zawartych w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Ich zdaniem 

zagadnienia – obowiązki dotyczące szkoleń bhp pracowników są w pełnym zakresie 

realizowane przez osoby i firmy z zewnątrz.  

 Ponadto bardzo często o częstotliwości przeprowadzanych w zakładzie szkoleń bhp 

decydują koszty ponoszone przez pracodawców (szkolenia i obsługa w zakresie zadań 

służby bhp zlecane wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym).  

 

Uzyskane efekty 

Wykonano 290 decyzji pokontrolnych, w tym 230 decyzji na piśmie oraz 60 decyzji ustnych. 

Zrealizowano 251 wniosków pokontrolnych skierowanych w 127 wystąpieniach. 

W wyniku realizacji w/w decyzji i wniosków pokontrolnych uzyskano: 

1. Przeprowadzono szkolenia okresowe bhp dla 105 pracowników. 

2. Szkoleniom w dziedzinie bhp poddało się 57 pracodawców. 

3. Przeprowadzono udokumentowane szkolenia wstępne ogólne w zakresie bhp  

dla 56 pracowników oraz instruktaż bhp na stanowiskach pracy dla 80 pracowników. 

4. W 101 przedsiębiorstwach opracowano szczegółowe programy szkoleń wstępnych 

stanowiskowych bhp i opracowano szczegółowe programy szkoleń okresowych bhp 

dla określonych grup stanowisk pracy. 

 

Podsumowanie 

 Oprócz zagadnienia szkoleń bhp kontrolą objęto również blok „pierwsza pomoc w 

nagłych wypadkach”. W 68 zakładach stwierdzono brak wyznaczonych pracowników do 

udzielania pierwszej pomocy, co stanowiło 35% kontrolowanych przedsiębiorców. W 

pozostałych zakładach na ogólną liczbę 180 wyznaczonych pracowników do udzielania 

pierwszej pomocy 44 pracowników nie było przeszkolonych w zakresie jej udzielania (wg 

programu uwzględniającego ćwiczenia praktyczne z udzielania tej pomocy) – co stanowiło 

24% pracowników wyznaczonych do jej udzielania.  

 W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku 

szkoleń okresowych w dziedzinie bhp pracowników, pracodawców oraz wiele przypadków 

dopuszczania do pracy pracowników bez uprzednio przeprowadzonych i udokumentowanych 

szkoleń wstępnych w zakresie bhp.  
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Należy zwrócić uwagę na uchybienia w zakresie organizacji szkoleń okresowych bhp przez 

przedsiębiorców dla swoich pracowników. Nieprawidłowości dotyczą braku podstawowej 

dokumentacji potwierdzającej przebieg szkolenia okresowego, tj. dzienników zajęć, 

protokołów egzaminu oraz rejestru wydanych zaświadczeń. Ww. dokumentację zgodnie z 

oświadczeniem pracodawców powinni i są zobowiązani prowadzić specjaliści ds. bhp, 

wykonujący u pracodawcy zadania służby bhp. 

 Ponadto kontrole wykazały brak szczegółowych programów szkoleń okresowych bhp 

w przypadku organizacji szkolenia przez pracodawcę jak i przez wyspecjalizowaną jednostkę 

zewnętrzną będącą w posiadaniu tych programu. Inspektorom okazywane są ramowe 

programy szkoleń zawarte w rozporządzeniu, niedostosowane do charakteru czynności 

wykonywanych przez szkolonych pracowników, rodzaju i warunków pracy oraz 

występujących zagrożeń i uciążliwości. 

 Brak również potwierdzonej konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami w 

sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych. 

 

Wnioski 

 Szkolenia w dziedzinie bhp odgrywają zasadniczą rolę w systemie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia zatrudnionych pracowników. Dlatego też w dalszej działalności kontrolnej 

należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i czas trwania szkoleń wstępnych bhp na 

stanowiskach pracy. W wielu przypadkach szkolenia wstępne bhp (instruktaż wstępny ogólny 

i wstępny stanowiskowy) organizowane są w jednym dniu (minimum 3 i 8 godzin). Ponadto w 

programach instruktażu stanowiskowego nie uwzględnia się wymogu przekazania informacji 

i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy. Pojawiają się 

również przypadki szkolenia pracowników w zakresie instruktażu wstępnego ogólnego przez 

pracodawców (nie posiadających wymaganych kwalifikacji i wiedzy), co często wynika z ich 

niewiedzy lub chęci obniżenia kosztów szkoleń. 

Ponadto szkolenia bhp często prowadzone są przez osoby bez odpowiedniego 

przygotowania zawodowego, po ukończeniu wymaganych studiów. Na pewno kryterium 

stażu zawodowego dla wykładowców, instruktorów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 

dałoby gwarancję wyższego poziomu szkoleń.  
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Temat T008 „Ocena ryzyka zawodowego” 

W ramach realizacji tematu T008 przeprowadzono w 2015 roku 192 kontrole u 192 

przedsiębiorców, u których na ocenianych stanowiskach pracy zatrudnionych w ramach 

stosunku pracy było 5290 pracowników, w tym 2105 kobiet, 17 młodocianych i 103 osoby 

niepełnosprawne. 

Kontrolowano prawie wyłącznie zakłady produkcyjne lub usługowe stosujące w pracy 

maszyny, środki transportu lub narzędzia o napędzie mechanicznym. Były to przede 

wszystkim zakłady obróbki drewna lub metalu oraz zakłady przetwórstwa spożywczego. 

Kontrolowano również zakłady napraw pojazdów mechanicznych, szkoły, gospodarstwa 

rolne, hurtownie oraz sklepy. 

 

Struktura wielkości zatrudnienia kontrolowanych zakładów pracy: 

• od 1 do 9 zatrudnionych – 96 zakładów pracy, 438 zatrudnionych, w tym 210 kobiet 

i 0 młodocianych; 

• od 10 do 49 zatrudnionych – 64 zakłady pracy, 1136 zatrudnionych, w tym 450 kobiet 

i 16 młodocianych; 

• od 50 do 249 zatrudnionych – 21 zakładów pracy, 1674 zatrudnionych, 

w tym 627 kobiet i 5 młodocianych; 

• 250 i więcej zatrudnionych – 11 zakładów pracy, 6388 zatrudnionych, w tym 3401 

kobiet i 0 młodocianych. 

 
Najczęściej stosowane metody oceny ryzyka 

Pracodawcy najczęściej korzystają z „Oceny ryzyka w pięciu krokach” opisanej 

na stronie internetowej PIP oraz podanej w materiałach informacyjnych Państwowej Inspekcji 

Pracy w formie papierowej i oceniają ryzyko zawodowe wg Polskiej Normy PN-N-18002. 

Często stosowana jest metoda oceny ryzyka przy pomocy wskaźnika ryzyka – RISC 

SCORE i metoda wstępnej analizy zagrożeń – PHA. 

Wykorzystywane są podręczniki wydane na przykład przez ODDK Gdańsk opisujące 

dla konkretnych stanowisk pracy zagrożenia, metodę i przykładowe ryzyko zawodowe na 

danym stanowisku pracy. W oparciu o te dane pracodawcy wypełniają tabele zamieszczane 

w tych publikacjach i oceniają w ten sposób ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy w 

swoim zakładzie pracy. Pracodawcy korzystają również z prasy fachowej w dziedzinie bhp 

gdzie często opisywane są przykładowe dokumentacje oceny ryzyka zawodowego 

dla poszczególnych grup stanowisk pracy. 

Niektórzy pracodawcy oceniają ryzyko opisując poszczególne zagrożenia 
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na ocenianym stanowisku pracy i stwierdzając że ryzyko jest małe – dopuszczalne. 

Nie korzystają przy tym z żadnej konkretnej metody oceny ryzyka. W takiej sytuacji 

inspektorzy pracy zawsze wydają stosowne środki prawne w celu zapewnienia oceny ryzyka 

zawodowego dla każdego z czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

występujących na danym stanowisku pracy. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach przed rozpoczęciem kontroli PIP 

pracodawcy podjęli działania związane z oceną ryzyka zawodowego i posiadali przynajmniej 

szczątkową dokumentację dotyczącą oceny ryzyka zawodowego na przynajmniej części 

stanowisk pracy występujących w zakładzie. Jest to jednym z efektów działań prewencyjnych 

PIP i wieloletnich kontroli w tym zakresie. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości przy ocenie ryzyka zawodowego 

Rodzaj nieprawidłowości 

przy ocenie ryzyka zawodowego 

Odsetek stanowisk pracy,  
na których dana 

nieprawidłowość występuje 

Brak identyfikacji wszystkich zagrożeń związanych z 

wykonywaną pracą 
17% 

Brak oszacowania poziomu ryzyka zawodowego odrębnie 

dla każdego zagrożenia 
6% 

Brak wyznaczenia dopuszczalności ryzyka zawodowego 

odrębnie dla każdego zagrożenia 
13% 

Nieprawidłowości w zakresie opisu stanowiska pracy 14% 

Nieprawidłowości w zakresie planowania działań 

korygujących lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 

dopuszczalności ryzyka zawodowego 

8% 

Nieprawidłowości w zakresie realizacji zaplanowanych 

działań korygujących lub zapobiegawczych 
6% 

Nieprawidłowości w zakresie priorytetu środków ochrony 

zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej 
0,4% 

Brak uczestnictwa przedstawicieli pracowników w ocenie 

ryzyka zawodowego 
8% 

Brak poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym 

na stanowisku pracy 
3% 
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Przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie pracodawców: 

• brak zainteresowania pracowników dokumentem oceny ryzyka zawodowego 

na zajmowanym stanowisku pracy, 

• brak czasu, nadmiar obowiązków, 

• mała przydatność dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w praktyce codziennej 

przedsiębiorstwa. 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie inspektorów pracy: 

• brak dostatecznej motywacji ekonomicznej pracodawców w zakresie 

dokumentowania stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie i systematycznego 

obniżania poziomu ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, 

• duża ilość obowiązków pracodawców związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; dotyczy to szczególnie małych podmiotów gospodarczych, gdzie 

bardzo często brak jest wyspecjalizowanych służb kadrowych i księgowych. 

 

Zastosowane przez inspektorów środki prawne 

Inspektorzy pracy podczas kontroli tematu T008 wydali ogółem 146 decyzji, z czego 

100 zostało wykonanych do dnia 21.01.2016 roku. 

Wydano 7 decyzji ustnych i 139 decyzji pisemnych. Wydane decyzje dotyczyły 

537 pracowników. 

Inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 86 wystąpień pokontrolnych 

zawierających 162 wnioski - 121 wniosków zostało wykonanych do dnia 21.01.2016 roku. 

Wnioski dotyczyły 983 pracowników. 

Nałożono 8 mandatów karnych w łącznej wysokości 11 100 złotych. Zastosowano 

8 środków wychowawczych. 

Udzielono 383 porad prawnych i 652 porad technicznych. 

 

Działania prewencyjne  

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował programy prewencyjno – 

informacyjne: 

• „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”, 

• „Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie”, 

• „Bezpieczne gospodarstwo rolne – rolnicy indywidualni”, 

• „Zdobądź dyplom PIP”, 
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• „Stres”, 

• „Kultura bezpieczeństwa”. 

Podczas tych kampanii poruszano zagadnienia ryzyka zawodowego jako kluczowego 

elementu w łańcuchu zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

 

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował konkursy: 

• „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

• „Prawo pracy dla uczniów” 

• „Buduj bezpiecznie” 

• „Pracownicy młodociani”. 

W ramach ww. konkursów przeprowadzano szkolenia i instruktaże, w ramach których 

poruszano zagadnienia oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia służącego minimalizacji 

poszczególnych zagrożeń. 

 
W dniu 14.10.2015 roku odbyła się Konferencja „Z kulturą do maszyny”. 

W ramach konferencji omówiono następujące zagadnienia: 

• proces oceny ryzyka zawodowego 

• przykładowe procedury postępowania przy identyfikacji zagrożeń na stanowiskach 

pracy. 

 

 Podczas rutynowych kontroli inspektorzy pracy w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego informowali pracodawców  

o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz o sposobach i metodach usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

 Bardzo pomocna tutaj jest „Ocena ryzyka w pięciu krokach” opisana na stronie 

internetowej www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja oraz podana w materiałach informacyjnych 

Państwowej Inspekcji Pracy w formie papierowej. Pomocne są również zamieszczone  

w internecie przykłady dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na określonych 

stanowiskach pracy. 

 Opisane wyżej materiały znacznie ułatwiają pracę w zakresie poprawy dokumentacji 

ryzyka zawodowego lub dokonania oceny ryzyka zawodowego na określonym stanowisku 

pracy. 

 

Efekty działań inspektorów pracy 

W roku 2015 inspektorzy pracy przeanalizowali 651 dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego. Stwierdzili brak oceny ryzyka zawodowego na 73 stanowiskach pracy. 
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Wydano stosowne decyzje nakazowe. Na 31 stanowiskach pracy, dla których opracowano 

dokumentację ryzyka zawodowego, nie zastosowano odpowiednich środków 

profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe na ocenianych stanowiskach pracy. Na 

stanowiskach tych pracowało 180 pracowników. Inspektorzy pracy wydali stosowne środki 

prawne. Do dnia 21.01.2016 roku uzyskano poprawę na 221 stanowiskach pracy, na których 

pracowało łącznie 1280 pracowników. 

 

Przykłady praktycznego wykorzystania wyników oceny ryzyka zawodowego 

Przeprowadzone w roku 2015 kontrole nie wykazały przypadków praktycznego 

wykorzystania oceny ryzyka zawodowego do poprawy warunków pracy. Stan taki jest między 

innymi wynikiem braku odpowiednich uregulowań prawnych motywujących ekonomicznie 

pracodawców do takich działań. 

W odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób dokumentacja oceny ryzyka zawodowego 

wykorzystywana jest w zakładzie?” pracodawcy stwierdzali często, że dokument ten 

wykorzystywany jest podczas szkoleń bhp wstępnych i okresowych pracowników zakładu. 

W przeważającej większości zakładów pracy po dokonaniu oceny ryzyka 

zawodowego nie stosuje się żadnych działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia 

poziomu ryzyka zawodowego. Wyniki oceny ryzyka zawodowego w znikomym stopniu 

wykorzystywane są do poprawy warunków pracy. 

 

Podsumowanie 

Tworzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w przeważającej większości 

zakładów pracy uważane jest wyłącznie jako niepotrzebny obowiązek prawny. Dokumentacja 

oceny ryzyka zawodowego tworzona jest bardzo często pod presją ewentualnej kontroli 

inspekcji pracy lub inspekcji sanitarnej. 

W większości zakładów pracy po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego nie stosuje 

się żadnych działań zapobiegawczych w celu zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego. 

W pozostałych zakładach stosowane działania zapobiegawcze sprowadzają się do: 

• utrzymywania porządku na stanowiskach pracy, 

• stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

• utrzymywania maszyn i narzędzi we właściwym stanie technicznym, 

• przestrzegania postanowień instrukcji bhp. 

Praktycznie nie spotyka się przypadków, aby np. po dokonanej ocenie ryzyka zawodowego 

pracodawca postanowił zmienić technologię produkcji w celu zmniejszenia poziomu ryzyka 

zawodowego. 
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Przy ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nie są brane pod uwagę 

specyficzne warunki procesu technologicznego występujące w konkretnym podmiocie 

gospodarczym. Bardzo często pomijane są istotne zagrożenia występujące w procesie 

technologicznym. Nie są również brane pod uwagę predyspozycje fizyczne i psychiczne 

pracowników w danym zakładzie pracy. Często przy ocenie ryzyka zawodowego pomijane 

jest zagadnienie niepełnosprawności pracowników. 

Wyniki oceny ryzyka zawodowego w znikomym stopniu wpływają na poprawę 

warunków pracy. Dokumentację oceny ryzyka zawodowego sporządzają prawie wyłącznie 

inspektorzy lub specjaliści bhp w oderwaniu od konkretnych stanowisk pracy. Bardzo często 

do oceny ryzyka zawodowego stosuje się gotowe opracowania książkowe lub programy 

komputerowe do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Zdarza się również 

kopiowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego z innego zakładu pracy, w którym 

występują podobne stanowiska pracy. Spotyka się również sytuacje, że podczas analizy 

dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku np. stolarza czytamy w 

dokumentacji wymagania i predyspozycje oraz stosowane narzędzia i metody pracy na 

stanowisku np. kucharza. Jest to wynikiem kopiowania dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego w celu formalnego wykonania obowiązku dokonania oceny ryzyka 

zawodowego wyłącznie na potrzeby okazania podczas kontroli inspekcji pracy lub inspekcji 

sanitarnej. Ma to niewiele wspólnego z oceną zagrożeń na konkretnym stanowisku pracy w 

zakładzie. W powyższych sytuacjach inspektorzy pracy wydają odpowiednie środki prawne w 

celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ale i tak wynik końcowy oceny ryzyka 

zawodowego należy do pracodawcy który przy znacznych zagrożeniach prawie zawsze 

napisze „ryzyko małe – dopuszczalne”. 

Niepokojącym jest, że w przypadku 8% ocenianych stanowisk pracy stwierdzono brak 

uczestnictwa przedstawicieli pracowników przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego 

danego stanowiska pracy. W przypadku 14% badanych stanowisk pracy stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie opisu stanowiska pracy. W przypadku 17% nie zidentyfikowano 

wszystkich zagrożeń na stanowiskach pracy. Jest to dowodem na to, że w znaczącym 

procencie przypadków dokument oceny ryzyka zawodowego nie odzwierciedla stanu 

faktycznego na danym stanowisku pracy. Jest to efekt nadmiernego wykorzystywania 

gotowych opracowań w tym zakresie – niedostosowywania gotowych opracowań 

książkowych do warunków pracy na konkretnym stanowisku. 

 Po opracowaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodnego nie jest ona należycie 

wykorzystywana – w 8% nie podjęto niezbędnych działań korygujących lub 

zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego. 3% pracowników 

nie zostało zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowisku pracy. 
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W przypadku 10% zbadanych stanowisk pracy pracodawcy w ogóle nie przystąpili do 

oceny ryzyka zawodowego na posiadanych w swoich zakładach stanowiskach pracy. Jest to 

zjawisko wysoce niepokojące i obrazuje stan lekceważenia przez pracodawców obowiązku 

oceny ryzyka zawodowego na istniejących w zakładzie stanowiskach pracy. 

 

Wnioski 

Skala nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 

jest znaczna – na 10% kontrolowanych stanowisk pracy pracodawcy w ogóle nie przystąpili 

do oceny ryzyka zawodowego, w przypadku 17% ocenianych stanowisk pracy 

nie zidentyfikowano wszystkich istotnych zagrożeń występujących na stanowiskach. 

Oznacza to, że w przypadku 27% badanych stanowisk inspektorzy pracy stwierdzili istotne 

nieprawidłowości. Niezbędne są dalsze kontrole w tym zakresie w celu systematycznego 

usuwania istniejących nieprawidłowości. 

Dokument oceny ryzyka zawodowego może pełnić kluczową rolę w bezpieczeństwie 

pracy pod warunkiem, że ocena ryzyka zawodowego będzie przeprowadzona obiektywnie 

i rzetelnie. Można to osiągnąć poprzez stosowne regulacje prawne oraz przez wzrost 

świadomości pracodawców, służb bhp i wszystkich pracowników o celowości i pełnej 

przydatności takiej oceny. 

Ocena ryzyka zawodowego powinna być dokonywana przez zespoły ekspertów 

spoza zakładu pracy. Tylko w ten sposób można zapewnić obiektywizm oceny ryzyka 

zawodowego i zastosować właściwe działania korygujące i zapobiegawcze. 

Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego przez służbę bhp działającą w zakładzie 

powoduje, że nawet przy rażących naruszeniach przepisów i zasad bhp na danym 

stanowisku pracy otrzymuje się zawsze ryzyko akceptowalne. Dzieje się tak ponieważ służba 

bhp jest podporządkowana finansowo pracodawcy. W tej sytuacji nie jest dziwne, że 

dokument oceny ryzyka zawodowego jest bardzo mało znaczący, często bezużyteczny, 

czasami skopiowany z innego zakładu pracy. Z takim dokumentem pracownicy zapoznają 

się niechętnie, a pracodawcy nie traktują go poważnie. Dokument taki nie odzwierciedla 

rodzaju i skali zagrożeń wypadkowych i chorobowych w zakładzie. 

 Istnieje potrzeba ujednolicenia kryteriów oceny ryzyka zawodowego  

w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Pozwoli to na wskazanie grup przedsiębiorstw  

o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy i przedsiębiorstw gdzie występuje duże ryzyko 

wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Tego typu baza zagrożeń będzie bardzo 

pomocna potencjalnym pracownikom przy wyborze miejsca pracy (świadomość zagrożeń  

w miejscu pracy) oraz inspektorom pracy przy planowaniu kontroli zakładów pracy. Inspektor 
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pracy mając świadomość skali zagrożeń w poszczególnych zakładach wybierze do kontroli 

zakład o maksymalnej liczbie zagrożeń i w ten sposób efektywność działań inspektorów 

pracy znacznie wzrośnie.  

 Istnieje również potrzeba uwzględniania w ocenie ryzyka zawodowego na danym 

stanowisku pracy danych w zakresie składki ZUS danego podmiotu gospodarczego na 

ubezpieczenie wypadkowe. Obecnie składka na ubezpieczenie wypadkowe pracowników  

w danym podmiocie gospodarczym funkcjonuje w oderwania od danych zawartych  

w dokumentacjach oceny ryzyka zawodowego w tym podmiocie. Zdaniem autora 

opracowania jest to niezrozumiałe i wymaga zmian w tym zakresie. Niezbędne są stosowne 

regulacje prawne w tym zakresie. Pracownik ma prawo wiedzieć, w jakich warunkach 

pracuje i jaki to może mieć wpływ na jego zdrowie w przyszłości. Jest to bardzo istotne  

w aspekcie wieku emerytalnego wynoszącego obecnie 67 lat. Według danych statystycznych 

w wieku 55 – 65 lat pracuje tylko około ¼ osób. Jest to wynikiem między innymi złego stanu 

zdrowia osób w tym wieku – praca przez 30 – 40 lat w różnego typu zagrożeniach 

zawodowych powoduje powstanie różnego typu schorzeń uniemożliwiających 

kontynuowanie zatrudnienia do 67 roku życia. Zdaniem WHO około 70% nowotworów to 

nowotwory pochodzące ze środowiska życia człowieka. Pracownik podejmujący pracę  

w danym podmiocie gospodarczym powinien mieć dokładną i precyzyjną wiedzę w zakresie 

zagrożeń na jego stanowisku pracy. Wzrośnie chęć stosowania środków ochrony zbiorowej  

i indywidualnej oraz stosowania bezpiecznych metod pracy – zmaleje liczba wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa pracy. 

 Niezbędne są dokumentacje oceny ryzyka zawodowego omawiające dogłębnie  

i precyzyjnie poszczególne zagrożenia przy danych pracach. Niezbędne są dalsze kontrole 

PIP w tym zakresie oraz stosowne regulacje prawne eliminujące opisane wyżej 

nieprawidłowości. 
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Temat T009 „Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia 
o charakterze publicznym)” 

Tematyka kontroli i krótka charakterystyka badanych zagrożeń. 

W ramach kontroli dokonano oceny zagrożeń wynikających z:  

• prowadzenia robót budowlanych w miejscach ogólnie dostępnych,  

• prowadzenia robót drogowych, 

• przygotowania pracowników do wykonywania pracy w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• Brak niezbędnych zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, brak 

zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych podczas prowadzenia robót 

budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów pieszych i ulic – stwierdzono 

9 przypadków. 
• Niewłaściwy stan techniczny, nieprawidłowe posadowienie, montaż lub wykonanie 

rusztowania oraz braki w jego wyposażeniu w wymagane elementy zabezpieczające 

(kotwienie, piony komunikacyjne, obarierowanie, pomosty, siatki osłonowe) –

stwierdzono 4 przypadki. 
• Brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochronne nad drogami komunikacyjnymi 

i wejściami do budynków – stwierdzono 3 przypadki. 
• Brak zabezpieczenia i niewłaściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, m.in. 

oznakowanie niezgodne z projektem organizacji ruchu przy robotach drogowych – 

stwierdzono 5 przypadków. 

• Niewłaściwe oznakowanie i sygnalizacja występujących zagrożeń – stwierdzono 

2 przypadki prowadzenia robót ziemnych w pasie chodnika bez zamknięcia ruchu 

pieszego. 
• Niewłaściwe składowanie materiałów budowlanych i materiałów rozbiórkowych  

w czynnych obiektach użyteczności publicznej w sposób zagrażający osobom 

postronnym - stwierdzono 1 przypadek. 

• Niewłaściwe przygotowanie do pracy pracowników: brak środków ochrony 

indywidualnej i badań lekarskich - stwierdzono 4 przypadki. 
 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

W ocenie inspektora pracy: 

• brak znajomości przepisów bhp przez pracodawców i osoby nadzorujące pracę, 
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• nieuwzględnianie wykonywania zabezpieczeń w harmonogramach rzeczowych 

i finansowych robót, 

• brak znajomości zagrożeń związanych z wykonywanymi robotami, 

• brak właściwego przygotowania organizacyjnego do wykonywania określonych prac, 

• niedostateczny nadzór ze strony pracodawców, osób kierujących pracownikami 

i pracowników służby bhp, 

• brak nakładów finansowych na odpowiednie wyposażenie techniczne, sprzęt 

i maszyny w zakładach pracy. 

 

W ocenie pracodawców: 

• brak czasu na zajmowanie się sprawami bhp, 

• przekonanie, że za sprawy przestrzegania przepisów bhp i usuwania zagrożeń 

odpowiadają wyłącznie inspektorzy bhp i firmy będące głównymi wykonawcami 

inwestycji, 

• brak środków finansowych. 

 
Dane ogólne liczbowe. 
 W ramach realizacji tematu przeprowadzono 15 kontroli u 15 pracodawców 

zatrudniających ogółem 89 pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych. 

Zastosowano następujące środki prawne:  
• liczba wydanych decyzji ogółem – 46, 

• liczba wydanych nakazów na piśmie – 1, 

• liczba decyzji ustnych – 45, 

• liczba decyzji na piśmie – 1, 

• liczba decyzji podlegających wykonaniu z art. 108 Kpa – 25, 

• liczba decyzji wstrzymujących prace – 8, 

• liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn – 1, 

• liczba decyzji kierujących pracowników do innych prac – 2,  

• liczba wystąpień – 3, 

• liczba wniosków – 10, 

• liczba nałożonych mandatów – 10, 

• liczba ogólna wykroczeń w nałożonych mandatach – 25, 

• kwota grzywien – 10 900,- zł, 

• liczba wniosków do sądu – 0, 

• powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – 0, 
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• liczba zastosowanych środków wychowawczych – 2, 

• liczba wykroczeń w środkach wychowawczych – 3. 

 

Omówienie wyników kontroli 

 W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczyły zagrożeń wynikających  

z niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót budowlanych  

i robót drogowych, braku oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, 

niewłaściwego stanu technicznego rusztowań: braku kompletnych barier, braku drabin 

komunikacyjnych, niewłaściwego posadowienia, niewłaściwego kotwienia oraz braku siatek 

osłonowych rusztowań znajdujących przy ciągach komunikacyjnych, niewłaściwego stanu 

technicznego środków chroniących przed zagrożeniami używanych podczas wykonywania 

robót budowlanych, niewłaściwego składowania materiałów budowlanych i rozbiórkowych.  

 

Uzyskane efekty 

 Do dnia 18.01.2016 r. wykonane zostały 43 decyzje, w tym 42 decyzje ustne  

i 7 wniosków. W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów uzyskano 

m.in. natychmiastową poprawę stanu bezpieczeństwa w kontrolowanych miejscach oraz 

likwidację zagrożeń poprzez:  

• zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, wygrodzenie i oznakowanie stref 

niebezpiecznych i co za tym idzie wyeliminowanie możliwości przypadkowego 

wejścia w strefę zagrożenia przez osoby postronne – 9 przypadków, 

• zastosowanie kompletnych barier i siatek osłonowych, prawidłowe posadowienie  

i kotwienie oraz właściwe drabiny komunikacyjne w rusztowaniach znajdujących się 

przy ciągach komunikacyjnych, na chodnikach i przy przejściach dla pieszych – 

4 przypadki, 

• wykonanie daszków ochronnych wzdłuż rusztowań, nad chodnikami, przejściami dla 

pieszych i wejściami do budynków – 3 przypadki, 

• zapewniono właściwe oznakowanie prowadzonych robót drogowych ze wskazaniem 

bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów w 7 przypadkach, 

• zabezpieczono teren prowadzonych prac i miejsca składowania materiałów 

rozbiórkowych, dotyczy to 1 przypadku, 

• spowodowano wyposażenie pracowników we właściwe środki ochrony osobistej 

eliminując zagrożenia wynikające z braku tych zabezpieczeń – 14 przypadków. 
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Wnioski 

 Należy zauważyć, że w odniesieniu do roku 2014 stan zagrożeń publicznych 

związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi nieznacznie się zmienił, ilość 

stwierdzonych zagrożeń w porównaniu z latami poprzednimi wykazuje ogólną tendencję 

spadkową, jednakże zanotowano nadal występowanie nieprawidłowości i zagrożeń, co 

wskazuje na dalszą potrzebę nadzorowania sposobu prowadzenia prac budowlanych w 

czynnych obiektach, stanu technicznego otwartych zakładów pracy oraz prowadzenia prac 

budowlanych w miejscach ogólnie dostępnych. 
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Temat T010 „Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy” 

Zakres realizowanego zadania, krótka charakterystyka skontrolowanych zakładów: 

 W ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2015 roku 

przeprowadzono kontrole u 126 przedsiębiorców zatrudniających ogółem 22248 osób, w tym 

w ramach stosunku pracy 20339 pracowników. 

Podział kontrolowanych zakładów wg ich wielkości: 

• zatrudnienie do 10 pracowników  – 29 zakładów (23% badanych zakładów), 

• zatrudnienie od 10 do 20 pracowników  – 19 zakładów (15,1% badanych zakładów), 

• zatrudnienie od 20 do 100 pracowników  – 37 zakładów (29,4% badanych zakładów), 

• zatrudnienie ponad 100 pracowników  – 41 zakładów (32,5% badanych zakładów). 

 

Kontrolę przeprowadzono:  

• w 64 zakładach przetwórstwa przemysłowego zatrudniających 15309 osób, w tym 

14398 pracowników;  

• w 19 zakładach handlu i napraw zatrudniających 883 osoby, w tym 855 pracowników;  

• w 10 zakładach usługowych zatrudniających 947 osób, w tym 708 pracowników; 

• w 7 zakładach edukacji zatrudniających 350 osób, w tym 244 pracowników;  

• w 5 zakładach budownictwa zatrudniających 452 osoby, w tym 449 pracowników;  

• w 3 zakładach agencji transportowych zatrudniających 398 osób, w tym 397 

pracowników; 

• w 3 zakładach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej zatrudniających 897 osób,  

w tym 818 pracowników; 

• w 3 zakładach ochrony mienia zatrudniających 1942 osoby, w tym 1515 

pracowników; 

• w 3 spółdzielniach mieszkaniowych zatrudniających 378 osób, w tym 337 

pracowników; 

• w 2 zakładach wynajmu nieruchomości zatrudniających 120 osób, w tym 120 

pracowników; 

• w 2 zakładach wodociągowych zatrudniających 260 osób, w tym 260 pracowników; 

• w 2 zakładach wytwarzania energii zatrudniających 25 osób, w tym 25 pracowników; 

• w 1 zakładzie administracji publicznej (Urząd Gminy) zatrudniającym 33 osoby, w tym 

29 pracowników;  

• w 1 agencji reklamowej zatrudniającej 8 osób, w tym 7 pracowników; 

• w 1 zakładzie gospodarki komunalnej zatrudniającym 246 osób, w tym 177 

pracowników. 
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Z dokonanej analizy wynika, że do najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania służby bhp należy zaliczyć: 

a. Nieprzedstawianie na piśmie pracodawcom okresowych analiz stanu bhp i propozycji 

rozwiązań zmierzających do poprawy warunków pracy. 

Nieprawidłowości związane z brakiem opracowywania na piśmie okresowych analiz 

stanu bhp wystąpiły w 15 zakładach zatrudniających <100 pracowników, w 13 zakładach 

zatrudniających <20 pracowników i w 24 zakładach małych zatrudniających 

<10 pracowników. 

Nieprawidłowość taką stwierdzono również w 6 dużych zakładach. 

Sporządzane w pozostałych przypadkach analizy stanu bhp ograniczone były najczęściej 

do danych statystycznych i liczbowych informujących o stanie wypadkowości, o wynikach 

pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (80% zbadanych 

analiz). W analizach tych nie są zawierane propozycje przedsięwzięć technicznych  

i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia 

pracowników oraz poprawę warunków pracy.  

 

b. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp  

na stanowiskach pracy. 

W 75% zakładów, w których badano to zagadnienie kontrola warunków pracy oraz 

przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy przez służbę bhp jest 

przeprowadzana, ale nie dokonuje się protokolarnego udokumentowania 

przeprowadzenia tych kontroli – w przypadku nieprawidłowości wydawane są ustne 

polecenia ich usunięcia. Taka sytuacja ma miejsce również w zakładach zatrudniających 

powyżej 100 pracowników.  

W 10,6% zakładów, w których badano to zagadnienie, stwierdzono brak 

przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp na 

stanowiskach pracy. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

1. Pracodawcy często lekceważą wnioski i propozycje służby bhp. Taka postawa 

pracodawców zniechęca służbę bhp do występowania na piśmie o podjęciu środków 

profilaktycznych zmierzających do ograniczenia zagrożeń.  

2. Pracodawcy w dużym stopniu nie traktują pracowników służby bhp jako partnera 

w kształtowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakładach o zatrudnieniu 

poniżej 100 pracowników pracodawcy częściej powierzają wykonywanie zadań bhp 

specjalistom spoza zakładu pracy, niż pracownikom zatrudnionym w zakładzie przy innej 
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pracy. Ma to wpływ na małą częstość nadzoru i kontroli wewnętrznej w zakresie 

warunków bhp w tych zakładach. 

3. Pracodawcy w mniejszych zakładach często są w trudnej sytuacji ekonomicznej, przez 

co nie chcą lub nie mogą przeznaczać środków finansowych na poprawę warunków bhp.  

 

Podsumowanie 

1. W 126 zakładach objętych kontrolą stwierdzono następującą formę pełnienia funkcji  

w zakresie bhp: 

− w 38 zakładach utworzono służbę bhp (zatrudnienie powyżej lub równo 100) – 

30,2% badanych zakładów, 

− w 22 zakładach utworzono służbę bhp mimo, iż nie ma konieczności jej tworzenia, bo 

zatrudnienie jest mniejsze od 100 (17,5% badanych zakładów),  

− w 1 zakładzie zadania służby bhp pełni pracodawca (0,8% badanych zakładów), 

− w 9 zakładach zadania służby bhp powierzono pracownikowi zatrudnionemu przy 

innej pracy (7,1% badanych zakładów), 

− w 56 zakładach zadania służby bhp zlecono specjaliście spoza zakładu (44,4% 

badanych zakładów). 

Pracodawcy tylko w 1 przypadku (0,8%) korzystali z możliwości wykonywania zadań 

służby bhp samodzielnie. 

W zakładach o wielkości powyżej 20 do 100 pracowników w świetle aktualnie 

obowiązujących przepisów pracodawca w zasadzie jest obowiązany powierzyć 

wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, a tylko  

w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie tych 

zadań specjalistom spoza zakładu pracy. W rzeczywistości pracodawcy chętniej 

powierzają wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu niż pracownikom 

zatrudnionym w zakładzie. W zakładach objętych kontrolą zadania służby bhp 

powierzono pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy tylko w 7,1% zakładów. 

Nieprawidłowość polegającą na zleceniu zadań służby bhp zamiast utworzenia komórki 

bhp stwierdzono również w 4 zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników. 

 

2. Oceniając działalność pracowników służby bhp oraz osób wykonujących zadania służb 

bhp stwierdzono, że służba bhp realizowała większość swoich zadań określonych  

w rozporządzeniu, w szczególności w zakresie: udziału w ustalaniu okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy, udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, 

które wiąże się z wykonywaną pracą w zakładach, współpracy przy dokonywaniu badań 

i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, opiniowaniu 
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instrukcji bhp na stanowiskach pracy, doradztwie w zakresie doboru środków ochrony 

indywidualnej, a także współpracy w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

Istotne uchybieni w realizacji zadań służby bhp. 

a. W 48% zakładów, w których badano zagadnienie, służba bhp nie przedstawiała 

pracodawcy na piśmie okresowych analiz stanu bhp, a w 80% opracowanych  

i zbadanych analizach stanu bhp nie przedstawiła propozycji rozwiązań zmierzających do 

poprawy warunków pracy. Sporządzane w pozostałych przypadkach analizy stanu bhp 

ograniczone były najczęściej do danych statystycznych i liczbowych informujących  

o stanie wypadkowości, wynikach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy (80% zbadanych analiz). W analizach tych nie są zawierane 

propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.  

Nieprawidłowości związane z brakiem opracowywania na piśmie okresowych analiz 

stanu bhp wystąpiły w 15 zakładach zatrudniających <100 pracowników, w 13 zakładach 

zatrudniających <20 pracowników i w 24 zakładach małych zatrudniających 

<10 pracowników. 

Nieprawidłowość taką stwierdzono również w 6 dużych zakładach. 

 

b. W 75% zakładach, w których badano to zagadnienie kontrola warunków pracy oraz 

przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy przez służbę bhp jest 

przeprowadzana, ale nie dokonuje się protokolarnego udokumentowania 

przeprowadzenia tych kontroli – w przypadku nieprawidłowości wydawane są ustne 

polecenia ich usunięcia. Taka sytuacja ma miejsce również w zakładach zatrudniających 

powyżej 100 pracowników 

 

c. W 10,6% zakładów, w których badano zagadnienie, służba bhp nie przeprowadzała 

kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy – 

nieprawidłowość tą stwierdzono w zakładach zatrudniających poniżej 100 pracowników. 

Wynika to najczęściej z tego, że w tych zakładach zadania służby bhp są zlecane 

specjalistom spoza zakładu pracy, których rola sprowadza się najczęściej 

do przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.  

Ponadto pracownicy służby bhp często obawiają się, że przedstawianie pracodawcom 

propozycji działań zapobiegawczych może powodować znaczne koszty, które 

pracodawca musiałby ponieść, aby spełnić wymagania przepisów bhp. W związku z tym, 
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w obawie o utratę pracy lub niezadowolenie pracodawcy, służba bhp nie realizuje swych 

zadań i nie wydaje żadnych zaleceń. 

 

W dwóch zakładach wszczęto postępowanie wykroczeniowe: 

1) w zakładzie zatrudniającym 365 pracowników zastosowano mandat w wysokości 1000 zł 

za nieutworzenie służby bhp (zlecono zadania służby bhp specjaliście spoza zakładu), 

2) w zakładzie zatrudniającym 39 pracowników zastosowano środek wychowawczy 

„pouczenie” za brak zapewnienia służby bhp w okresie od początku lipca do końca 

sierpnia każdego roku (oświata). 

 

Wnioski 

1. Konieczna jest dalsza promocja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli służby bhp w systemie organizacji 

i zarządzania przedsiębiorstwem. 

2. Niezbędne jest podejmowanie działań profilaktycznych wśród pracodawców poprzez 

organizowanie spotkań pracowników służb bhp i pracodawców z inspektorami pracy. 

3. Korzystna jest integracja pracowników służb bhp różnych zakładów poprzez pracę  

w coraz liczniejszych stowarzyszeniach i zrzeszeniach. Organizowane przez te 

stowarzyszenia spotkania szkoleniowe służą wzajemnej wymianie wiedzy, poglądów, 

umożliwiają propagowanie w środowisku stosowanych, sprawdzonych metod działania. 

Poprzez wplatane w ich programy działania spotkania ze specjalistami reprezentującymi 

np. inspekcję pracy, przedstawicieli medycyny pracy, inspektorów dozoru technicznego  

i innych umożliwiają swoim członkom poszerzanie wiedzy specjalistycznej z różnych 

obszarów. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi podejmuje i prowadzi współpracę  

z kilkoma takimi stowarzyszeniami. 

4. Wydaje się, że powinno być wprowadzone uzależnienie liczby pracowników służby bhp  

w zakładzie od kategorii ryzyka oraz występowania i ciężkości zagrożeń wypadkowych. 

W ten sposób byłaby skuteczniejsza profilaktyka np. wypadkowa, zwłaszcza w takich 

dziedzinach gospodarki, jak budownictwo, górnictwo, energetyka itd. 

Obowiązujące obecnie proporcje liczebności pracowników służby bhp w odniesieniu do 

liczby zatrudnionych sprawiają, że pracownik służby bhp znajduje się często w sytuacji 

braku możliwości rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Np. ma to miejsce  

w branży budowlanej, gdy pracodawcy prowadzą kilka inwestycji w różnych rejonach 

kraju lub nawet poza jego granicami, jak również w innych przedsiębiorstwach 

wielozakładowych, realizujących swoje zadania w terenie, na znacznym obszarze kraju.  
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Temat T013 „Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 
polskich” 

Informacje ogólne 

W 2015 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 1 844 kontrole  

u 1 801 pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy 

zarobkowej obywateli polskich. W podmiotach tych kontrolą legalności zatrudnienia objęto  

10 395 osób na ogólną liczbę pracujących 37 114 osób. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach gospodarki, w których na podstawie 

kontroli z lat poprzednich przewidywano ryzyko wystąpienia naruszeń prawa tj.  

w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: 

− handlu i naprawach 38,0 %.ogółu kontroli (w 2013 r. – 36.0%, w 2014 r. – 37,6%), 

− przetwórstwa przemysłowego 27,2% (w 2013 r. – 30.5%, w 2014 r. – 27,1%), 

− budownictwa 13,2% (w 2013 r. – 11,4%, w 2014 r. – 13,6%) 

Wśród kontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób (67,7%) 

oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób (26,1%)  

 

Kontrolą opłacenia składek na Fundusz Pracy objęto 30.784 osoby na 37.114 ogółu 

pracujących. W 2013 r. były to 44.292 osoby, zaś w 2013 r. 67.030 osób. 

 

Najistotniejsze nieprawidłowości oraz wskazanie przyczyn ich występowania 

Skala nielegalnego zatrudnienia ogółem 

 Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono w 29,0% 

kontrolowanych podmiotów (w 2013 r. – 10,7%, w 2014 r. – 9,03%). Powierzanie pracy bez 

potwierdzenia na piśmie umowy o pracę lub niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 

dotyczyło 3,52% osób objętych kontrolą (w 2013 r. – 2,17%, w 2014 r. – 2,14%). Jak widać  

z powyższych liczb skala ujawnionych nieprawidłowości w 2015 roku uległa zwiększeniu. 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami, podobnie jak w latach poprzednich, było: 

− zatrudnianie bez potwierdzenia faktu zawarcia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej,  

− niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 

zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową,  

− niezawiadomienie przez bezrobotnego właściwego Powiatowego Urzędu Pracy  

o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

− nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 59 

Przyczyny nieprawidłowości  

W ocenie inspektorów pracy 

 Według inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi 

przyczynami naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia było:  

− w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw zbyt duże wydatki związane  

z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. Legalne zatrudnienie pracownika 

wiąże się także z koniecznością spełnienia szeregu wymogów określonych 

przepisami prawa pracy tj. poddaniu osób zatrudnionych szkoleniom z zakresu bhp, 

skierowaniu na płatne badania lekarskie, 

− niska wysokość kar nakładanych przez sądy w stosunku do kosztów zatrudnienia 

pracowników, poprzez oszczędności w opłacanych za nich składkach na 

ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków, 

− naruszanie prawa w tych przypadkach, kiedy za ich naruszenie nie grozi żadna 

sankcja finansowa np. w przypadku nieterminowego zgłaszania pracowników do 

ubezpieczenia społecznego, 

− zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, w przypadku kiedy przepisy 

prawa materialnego oraz sądy pracy dopuszczają swobodę zawierania umów.  

 

 W 2015 roku (podobnie jak w latach ubiegłych) stałą tendencją jest zawieranie umów 

o dzieło, głównie w sektorze budowlanym, w firmach ochroniarskich czy sprzątających.  

W większości przypadków zawierane umowy o dzieło spełniały przesłanki umów o pracę  

lub w ich miejsce powinny być zawarte co najwyższej umowy zlecenia. Umowy o dzieło  

w zdecydowanej większości (głównie w sektorze budowlanym) zawierane są w formie ustnej. 

Przyczyną często pozornego zawierania tego rodzaju umów jest brak konieczności 

zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego, jak i opłacania od nich składek 

na ubezpieczenie społeczne. Tym samym brak jest ze strony kontrolującego możliwości 

ustalenia rzeczywistego okresu zatrudnienia danego pracownika, który „pouczony” przez 

pracodawcę określa termin rozpoczęcia pracy na kilka dni przed kontrolą lub w tym samym 

dniu. 

 W przypadku umów cywilnoprawnych zawartych na piśmie coraz częściej stosuje się 

w ich treści zapisy omijające postanowienia wskazujące na zatrudnianie na podstawie 

stosunku pracy. Zakres prac w przypadku umów zleceń np. w handlu dotyczy wskazywania 

poszczególnych czynności: układanie towaru, przyjęcie towaru, metkowanie itp. 

 Umowy zlecenia „tworzone są” na piśmie dopiero na skutek kontroli PIP, a zgłoszenie 

ich do ZUS przez zleceniodawców następuje z dużym opóźnieniem, już w trakcie czynności 

kontrolnych, ponieważ wiedzą oni, że żadna kara ich za to nie spotka. 
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W ocenie pracodawców i przedsiębiorców. 

Z wyjaśnień składanych w czasie kontroli przez pracodawców lub przedsiębiorców  

w sytuacjach, gdy zarzucono im naruszenie przepisów wynika, że głównymi przyczynami 

świadomego naruszania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia z ich strony było: 

− brak środków finansowych na opłacanie składki na Fundusz Pracy i pozostałych 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  

− bagatelizowanie spraw związanych z zalegalizowaniem zatrudnienia osoby, z uwagi 

na ich duże sformalizowanie i pracochłonność, 

− świadome żądanie przez osobę poszukującą pracę lub bezrobotnego niezawierania 

jakakolwiek umowy na piśmie lub celowe wpisanie do umowy zaniżonego 

wynagrodzenia z uwagi na obciążenia egzekucją komorniczą w celu zaspokojenia 

świadczeń alimentacyjnych i innych należności egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych, 

− dążenie do maksymalnego obniżania kosztów pracy z uwagi na dużą konkurencję 

danej branży na rynku. Wyżej wymieniona okoliczność ma dla wielu przedsiębiorców 

decydujące znaczenia przy zawieraniu umów na realizację robót budowlanych, 

czy składaniu oferty.  

 
W ocenie osób nielegalnie wykonujących pracę. 

 Osoby nielegalnie wykonujące pracę tj. bez potwierdzenia umowy lub bez zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego jako winnego zawsze wskazywały pracodawcę, który: 

− nie potwierdził na piśmie umowy pierwszego dnia zatrudnienia, ponieważ „musiał 

sprawdzić ich kwalifikacje zawodowe” zapominając, że przepisy prawa pracy 

przewidują na tę okoliczność umowę na okres próbny. Coraz częściej winnym jest 

biuro rachunkowe, które obsługuje danego pracodawcę, ponieważ to ono „nie ma 

czasu” przygotować umowy o pracę, 

− nie zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego, mimo iż mieli zapewnienie z jego 

strony, że fakt ten będzie miał miejsce. 

Jednak i sami nielegalnie wykonujący pracę przyznawali, że świadomie nie żądali 

jakiejkolwiek umowy ponieważ chcieli dorobić: 

− w przypadku korzystania z bardzo niskich kwot wypłacanych rodzinie przez pomoc 

społeczną, 

− ponieważ posiadają obciążenia egzekucją komorniczą w celu zaspokojenia 

świadczeń alimentacyjnych i innych należności egzekwowanych na mocy tytułów 

wykonawczych. 
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Efekty działań kontrolnych  

Efektywność działań kontrolnych dotyczyła: 

− legalizacji zatrudnienia poprzez zawarte umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 

− zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 

− opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy. 

 

W porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost kwoty opłaconych składek na Fundusz Pracy oraz 

nienależnie pobranych przez bezrobotnego zasiłków i innych świadczeń pieniężnych.  

 

 Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 

1. Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków 
zawartej z pracownikiem umowy o pracę 

318  

2. Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 327  

3. Opłacone składki na Fundusz Pracy 1020 72 494,00 

4. Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 58  

 w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 3  

5. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń  
z urzędów pracy 

3 5 612,00 

 
 
Współpraca z innymi organami. 

Informacje ogólne 

 W związku z prowadzoną działalnością kontrolną z zakresu legalności zatrudnienia 

obywateli polskich inspektorzy pracy skierowali powiadomienia o stwierdzonych 

naruszeniach prawa do: 

− Starostów lub Prezydentów  – 30 pism,  

− Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy  – 13 pism,  

− Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  – 59 pism, 

− Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego  – 59 pism, 

− Policji  – 3 pisma. 
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 W następstwie naszych powiadomień o nieprawidłowościach z zakresu legalności 

zatrudnienia otrzymaliśmy odpowiedzi od: 

− Starostów lub Prezydentów  – 2 pisma,  

− Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy  – 1 pismo,  

− Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  – 25 pism, 

− Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Skarbowego  – 16 pism. 

 

Ocena współpracy  

W 2015 roku utrzymała się bardzo dobra współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy.  

Zauważalny jest wzrost zainteresowania ZUS-u ustaleniami z kontroli inspektorów 

pracy w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym osób, które świadczyły 

pracę szczególnie na podstawie umowy o dzieło w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Brak również uwag do współpracy z Policją. Nie stwierdzono, żeby 

odmówiono asysty inspektorowi pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie kontroli, 

szczególnie tych przeprowadzanych w porze nocnej lub w przypadku podejrzenia utrudnienia 

wejścia do kontrolowanego zakładu. 

 Z pewnością przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że i z naszej strony nie było 

przypadków odmowy współpracy, jeżeli o pomoc do naszego organu wystąpiła sama Policja. 

 Udział funkcjonariuszy Policji w kontrolach PIP podnosił poziom bezpieczeństwa 

kontrolujących i umożliwiał natychmiastowe zweryfikowanie danych osób przebywających na 

terenie kontrolowanych zakładów pracy bez dokumentów tożsamości. 

 
Wnioski 

 Z uwagi na skalę nieprawidłowości w dalszym ciągu uważany za niezbędne podjęcie 

prac legislacyjnych w zakresie: 

− wprowadzenie zmian w art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Umowa o pracę lub jej warunki 

powinna być podpisana przez obie strony stosunku pracy przed datą określoną, jako 

termin rozpoczęcia pracy, 

− wprowadzenie zmian w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  

o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek zgłoszenia pracownika 

lub zleceniobiorcy do ubezpieczenia powinien nastąpić przed dniem rozpoczęcia 

zatrudnienia, 

− rozważenie możliwości zmiany przepisu dopuszczającego możliwość zawierania 

umów cywilnoprawnych w formie ustnej na pisemną w celu ustalenia faktycznej daty 

ich zawarcia,  
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− umożliwienie inspektorowi pracy wykorzystania podczas kontroli informacji, zdjęć, 

czy wywiadów uzyskanych w czasie wstępnego (przeprowadzonego przed kontrolą) 

rozeznania,  

− dokonanie zmian w art. 119 ust.1 pkt.1 w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez obniżenie dolnej granicy 

grzywny w przypadku podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy bez 

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 

− dokonanie zmian w art. 122 ust.1 pkt.2 w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez obniżenie dolnej granicy 

grzywny do 1000 zł. Umożliwiłoby to stosowanie postępowania mandatowego  

w przypadku kiedy kwota nieopłaconej składki na Fundusz Pracy jest nieznaczna, 

obejmuje np. 1 zatrudnionego lub pracodawca dokonał opłacenia zaległych składek  

w trakcie kontroli. 
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II.2.2. Zadania z „Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy”: 

 W zakres działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi weszły również zadania 

koordynowane centralnie, w tym: 

• działania długofalowe zaplanowane na lata 2013-2015 dotyczące strategicznych 

obszarów ochrony pracy wymagających przyjęcia perspektywy długookresowej; 

• działania roczne (zaplanowane na 2015 rok) stanowiące odpowiedź na najpilniejsze 

bieżące potrzeby w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia 

właściwych warunków pracy.  

 

 Specyfikację tych zadań i przeprowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi w ich ramach kontroli zawiera poniższe zestawienie. 

nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

100A 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – KONTROLE SKARGOWE 

39 

100B 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – POZOSTAŁE KONTROLE 

122 

100C EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH – KONTROLE SKARGOWE 1 

100D EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH – POZOSTAŁE KONTROLE 181 

100E 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – KONTROLE SKARGOWE W 
AGENCJACH OCHRONY OSÓB I MIENIA 

3 

100F 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – POZOSTAŁE KONTROLE W 
AGENCJACH OCHRONY OSÓB I MIENIA 

10 

100G 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – KONTROLE W PLACÓWKACH 
HANDLOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 

14 

100H 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZY 
ZATRUDNIANIU - ZAWIERANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W WARUNKACH 
WSKAZUJĄCYCH NA ISTNIENIE STOSUNKU PRACY – KONTROLE W 
POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH HANDLOWYCH 

20 

100I ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH - KONTROLE W PLACÓWKACH 
HANDLOWYCH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 0 

100J ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH - KONTROLE W POZOSTAŁYCH  
PLACÓWKACH HANDLOWYCH 8 

100N 
ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH W ZAKŁADACH POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ - KONTROLE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

4 
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nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

100O 
ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH W ZAKŁADACH POSIADAJĄCYCH STATUS 
ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ - KONTROLE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH 
PRACOWNIKÓW  

4 

103 OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO W GRUPIE ZAKŁADÓW O 
WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH (WZMOŻONY NADZÓR) 4 

104A 
OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH POPRZEZ WDRAŻANIE ELEMENTÓW 
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W ZAKŁADACH, W KTÓRYCH 
WYSTĄPIŁY WYPADKI PRZY PRACY - REKONTROLE ZAKŁADÓW 
KONTROLOWANYCH W 2013 R. 

10 

104B 
OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH POPRZEZ WDRAŻANIE ELEMENTÓW 
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY W ZAKŁADACH, W KTÓRYCH 
WYSTĄPIŁY WYPADKI PRZY PRACY - KONTROLE 

15 

107B DZIAŁANIA KONTROLNE W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z 
NANOMATERIAŁAMI - REKONTROLE 2 

200A 
EGZEKWOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W ZAKRESIE WYPŁATY 
WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY - KONTROLE 
SKARGOWE 

263 

200B 
W ZAKŁADACH RÓŻNYCH BRANŻ, EGZEKWOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W 
ZAKRESIE WYPŁATY WYNAGRODZEŃ I INNYCH ŚWIADCZEŃ ZE STOSUNKU 
PRACY - POZOSTAŁE KONTROLE 

109 

201 EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA WOBEC 
PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH 52 

202A 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, W PODMIOTACH LECZNICZYCH - PRAWNA 
OCHRONA PRACY 

15 

202B 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, W PODMIOTACH LECZNICZYCH -
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

15 

203 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW DOT. CZASU PROWADZENIA 
POJAZDU, PRZERW I CZASU ODPOCZYNKU (DZIAŁANIA W RAMACH KRAJOWEJ 
STRATEGII) ORAZ CZASU PRACY KIEROWCÓW 

27 

205A 
OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 
POMOCY SPOŁECZNEJ - PRAWNA OCHRONA PRACY 

14 

205B 
OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY, W TYM 
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 
POMOCY SPOŁECZNEJ -BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

10 

206A OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W GOSPODARSTWACH 
OGRODNICZYCH - PRAWNA OCHRONA PRACY 13 

206B OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W GOSPODARSTWACH 
OGRODNICZYCH - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 14 

206L OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY W GOSPODARSTWACH 
OGRODNICZYCH - LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 14 

209A STOSOWANIE  OUTSOURCINGU  PRACOWNICZEGO - KONTROLA PODMIOTU 
KORZYSTAJĄCEGO Z OUTSOURCINGU 3 

209X STOSOWANIE  OUTSOURCINGU  PRACOWNICZEGO - KONTROLA PODMIOTU 
REALIZUJĄCEGO OUTSOURCING 1 

211A ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE - KONTROLE 
PRAC BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 545 

211B ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE - KONTROLE 
PRAC PRZY BUDOWACH I REMONTACH DRÓG 89 
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nr 
tematu nazwa tematu ilość 

kontroli 

215B OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ 
EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH - ODLEWNIE 2 

215C 
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY ORAZ 
EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH - ZAKŁADY PRZEMYSŁU 
MASZYNOWEGO 

5 

216 
OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W ZAKŁADACH PRODUKCJI 
PREFABRYKATÓW BUDOWLANYCH, W TYM BETONOWYCH I STOLARKI 
BUDOWLANEJ ORAZ W CEGIELNIACH 

21 

230A ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY W ZAKŁADACH NOWO 
POWSTAŁYCH - REKONTROLE ZAKŁADÓW KONTROLOWANYCH W 2014 R. 9 

230B ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW PRACY W ZAKŁADACH NOWO 
POWSTAŁYCH - KONTROLE 21 

252 OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY ZWIĄZANYCH Z CZYNNIKAMI 
RAKOTWÓRCZYMI I MUTAGENNYMI 13 

253 OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA PRACY W WYBRANYCH ZAKŁADACH 
BRANŻY PALIWOWEJ 1 

254 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY BUDOWIE I EKSPLOATACJI SIECI I 
INSTALACJI GAZOWYCH GAZU ZIEMNEGO 1 

255A EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ: MINIMALNYCH – DLA MASZYN DO 
OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI 48 

255B EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ: ZASADNICZYCH – DLA MASZYN DO 
OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI 18 

255C EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ: ZASADNICZYCH – DLA ŚRODKÓW 
OCHRONY OCZU I TWARZY 18 

257 ELIMINOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANYCH Z NIEWŁAŚCIWĄ 
ORGANIZACJĄ STANOWISK PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM 12 

259A 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC W LEŚNICTWIE ZWIĄZANYCH Z 
POZYSKIWANIEM I ZRYWKĄ DREWNA - KONTROLE 

23 

260 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH 
ROBOTY TOROWE 26 

263A OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY EKSPLOATACJI WÓZKÓW 
JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIK. - W MAGAZ. WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 22 

263B 
OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY EKSPLOATACJI WÓZKÓW 
JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM - W POZOSTAŁYCH MIEJSCACH 
WYKONYWANIA PRACY 

50 

 

 W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wyniki kontroli w wytypowanych tematach 

dotyczących: 

• wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy; 

• przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych; 

• eliminowania zagrożeń wypadkowych w budownictwie; 

• eliminowania zagrożeń zawodowych w zakładach prefabrykacji budowlanej; 

• eliminowania zagrożeń środowiska pracy związanych ze stosowaniem czynników 

rakotwórczych i mutagennych; 

• ograniczenia zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe. 
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Temat T200B  „Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń  
i innych świadczeń ze stosunku pracy” 

W okresie od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 109 kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy u 109 

przedsiębiorców zatrudniających w ramach stosunku pracy ogółem 6 495 pracowników. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 
Wypłata wynagrodzenia w terminie 

Kontrolą w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę objęto 1564 pracowników 

zatrudnionych w 109 zakładach.  

 Stwierdzono, że 115 pracowników zatrudnionym w 5 zakładach nie otrzymało 

wynagrodzenia za pracę, a 39 pracowników zatrudnionych w 10 zakładach otrzymało 

wynagrodzenie z naruszeniem terminu jego wypłaty. 

Stwierdzono np., że: 

• 50 pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia za pracę za okres 04.-10.2015 r.  

W czasie trwania czynności kontrolnych pracodawca wypłacił pracownikom 

wynagrodzenie za okres 04.-06.2015 r. na łączną kwotę 201 053,- zł, natomiast  

w pozostałym zakresie tj. na kwotę 293 286,61 zł inspektor pracy wydał nakaz 

płatniczy.  

Sprawcę wykroczenia ukarano grzywną w postępowaniu mandatowym w wysokości 

2000 zł. 

• 30 pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia na łączną kwotę 71 567,- zł,  

a 5 pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia w ustalonym w zakładzie terminie. 

Inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zobowiązujący do niezwłocznego wypłacenia 

30 pracownikom wynagrodzenia za pracę. Winny niewypłacenia wynagrodzenia  

za pracę został ukarany grzywną wysokości 1500 zł w postępowaniu mandatowym. 

• 30 pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie 

65 636,40 zł. Inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zobowiązujący do niezwłocznego 

wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za pracę, a winny niewypłacenia 

wynagrodzenia za pracę został ukarany grzywną wysokości 2000,- zł  

w postępowaniu mandatowym. 

 

We wszystkich w/w przypadkach przyczyną nieprawidłowości był brak środków finansowych.  
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Wypłata wynagrodzenia co najmniej równego minimalnemu. 

Wśród 1056 poddanych kontroli wypłat wynagrodzeń za pracę, nie stwierdzono 

przypadków nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu minimalnemu.  

 

Wypłata wynagrodzenia w prawidłowej wysokości. 

Na przestrzeni 2015 r. objęto kontrolą w tym zakresie 1009 pracowników 

zatrudnionych w 109 zakładach.  W odniesieniu do 11 pracowników z 6 zakładów ujawniono 

wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż określona w umowie o pracę.  

Przykłady takich nieprawidłowości wystąpiły: 

• w jedynym zakładzie 1 pracownikowi za jeden dzień pracy wypłacono wynagrodzenie 

w wysokości 80%, zamiast 100%. Stwierdzona nieprawidłowość była spowodowana 

pomyłką w obliczeniu.   

W stosunku do sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego.  

• u innego pracodawcy nie wypłacono 2 pracownikom wynagrodzenia za pracę  

w wysokości zgodnej z umową – jednemu pracownikowi nie wypłacono 

wynagrodzenia za 1 godzinę, a drugiemu za 4 godziny pracy. Przyczyną stwierdzonej 

nieprawidłowości była nieznajomość przepisów.   

W stosunku do sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego.  

 

Wypłata wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia  
za pracę w sytuacji opisanej w art. 129 § 5 Kodeksu pracy. 

W 2015 r. nie odnotowano przypadków, w których pracodawcy byliby zobowiązani  

do wypłaty wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w art. 129 § 5 Kodeksu pracy.  

 

Potrącenia z wynagrodzenia za pracę. 

Spośród 466 pracowników zatrudnionych w 64 zakładach potrącenia objęły  

12 pracowników z 7 zakładów. 

W kontrolach prowadzonych w: 

• trzech podmiotach dokonano potrąceń z wynagrodzenia na rzecz podmiotów innych 

niż pracodawca za zgodą pracowników wyrażoną na piśmie nie zachowując kwoty 

wolnej od potrąceń w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę łącznie  

9 pracownikom. 
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W stosunku do winnych naruszeń zastosowano środki oddziaływania 

wychowawczego.  

• w jednym podmiocie ujawniono, iż z wynagrodzenia za pracę 1 pracownika dokonano 

bez jego pisemnej zgody potrącenia rat pożyczek z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.  

 

 Przyczynami ujawnionych w/w nieprawidłowości była nieznajomość przepisów lub – w 

ostatnim przykładzie – pomyłka w obliczeniach.   

 We wszystkich ww. przykładach inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

wnioski zobowiązujące do dokonywania potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Spośród 360 poddanych kontroli pracowników, zatrudnionych u 56 pracodawców,  

62 pracownikom z 21 zakładów nie wypłacono wynagrodzenia za pracę nadliczbową, 

a w stosunku do 24 pracowników z 7 zakładów, wystąpiły uchybienia w ich wypłaceniu. 

Stwierdzono np., że: 

• 14 pracownikom nie wypłacono dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

wynikających z podwójnego zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej. Inspektor 

pracy skierował do pracodawcy wystąpienie zobowiązujące do niezwłocznego 

wypłacenia pracownikom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Na podstawie odpowiedzi pracodawcy ustalono, iż tytułem dodatku za pracę  

w godzinach nadliczbowych wypłacono 14 pracownikom łącznie 4871,39 zł. Sprawca 

wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 1000,- zł,  

• 8 pracownikom nie wypłacono dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

wynikających z dwukrotnego zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej. Inspektor 

pracy skierował do pracodawcy wystąpienie zobowiązujące do niezwłocznego 

wypłacenia pracownikom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Na podstawie odpowiedzi pracodawcy ustalono, iż tytułem dodatku za pracę  

w godzinach nadliczbowych wypłacono 14 pracownikom łącznie 835,83 zł. Wobec 

sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania wychowawczego. 

• 9 pracownikom zaniżono wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach 

nadliczbowych o kwotę 5648,86 zł. Do pracodawcy skierowano wystąpienie 

zobowiązujące do niezwłocznego wypłacenia wynagrodzenia z dodatkiem za pracę 

w godzinach nadliczbowych.  
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Przyczynami stwierdzonych w/w przykładach nieprawidłowości był brak środków 

finansowych oraz nieznajomość przepisów w zakresie dotyczącym naliczania wynagrodzenia 

i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.  

 

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Wśród 43 pracowników objętych  kontrolą w zakresie wypłaty ryczałtu za pracę 

w godzinach nadliczbowych w 6 zakładach, nie ujawniono żadnych nieprawidłowości. 

 

Dodatek do wynagrodzenia za  pracę w porze nocnej. 

W okresie sprawozdawczym skontrolowano 303 pracowników zatrudnionych  

u 43 pracodawców. Stwierdzono, że dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej  

w 1 zakładzie nie wypłacono 2 pracownikom, a w 2 zakładach w odniesieniu do 15 

pracowników wystąpiły uchybienia.  

Stwierdzono np., że: 

• 11 pracownikom zaniżono dodatek za pracę w porze nocnej. W czasie kontroli 

pracodawca naliczył i wypłacił pracownikom dodatek do wynagrodzenia w łącznej 

kwocie 1276,60 zł. 

Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania wychowawczego. 

• 3 pracownikom zaniżono wypłacony dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej na łączną kwotę 70,93 zł. Niedopłata została wypłacona w czasie trwania 

czynności kontrolnych.  

Sprawcę wykroczenia ukarano w postępowaniu mandatowym karą grzywny 

w wysokości 1000 zł.  

 

Przyczynami tych nieprawidłowości była nieznajomość przepisów oraz brak środków 

na wypłatę należnych kwot. 

 
Ryczałt za pracę w porze nocnej. 

Zagadnienie ryczałtu za pracę w porze nocnej było poddawane kontroli w 5 

zakładach, a kontrolą objęto 39 pracowników. W badanym zakresie nie ujawniono 

nieprawidłowości.  
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Dodatek za pracę w niedziele i święta. 

Kontrolą w tym zakresie objęto 160 pracowników, zatrudnionych w 26 zakładach.  

W 2 przypadkach nie wypłacono dodatku do wynagrodzenia za pracę w niedziele i święto  

4 pracownikom.  

• 2 pracownicom nie wypłacono dodatku za pracę w niedziele i święta. W czasie 

kontroli Pracodawca naliczył i wypłacił pracownikom dodatek w łącznej kwocie 

1194 zł.  

Sprawcę wykroczenia ukarano w postępowaniu mandatowym karą grzywny 

w wysokości 1000 zł.  

• 2 pracownikom nie wypłacono dodatku za pracę w święto 11.11.2014 r. Skierowano 

do Pracodawcy wystąpienie zobowiązujące do niezwłocznego wypłacenia dodatku 

za pracę w święto.  

Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.  

 

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nieznajomość przepisów.  

 

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia. 

W grupie 134 pracowników zatrudnionych w 24 zakładach, uprawnionych do 

wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za który zachowują prawo do 

wynagrodzenia, stwierdzono uchybienia w stosunku do 2 pracowników z 2 zakładów.  

Stwierdzono, że: 

• 1 pracownikowi zaniżono wysokość wynagrodzenia za jeden dzień zwolnienia od 

pracy na podstawie art. 188 K.P. poprzez nieuwzględnienie w podstawie zmiennych 

składników przysługujących za okres krótszy niż jeden miesiąc z miesiąca, w którym 

pracownik korzystał z dnia zwolnienia.  

• 1 pracownikowi zaniżono o kwotę 58,35 zł wynagrodzenie za 4 dni zwolnienia  

z obowiązku wykonywania pracy w celu poszukiwania pracy.  

Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.  

 

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były niewłaściwe metody obliczania.  
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Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. 

Kontroli prawidłowości wypłaty wynagrodzenia za czas choroby poddano  

137 pracowników, zatrudnionych w 69 zakładach. Brak wypłaty ujawniono w odniesieniu do 

6 pracowników zatrudnionych w 3 zakładach.  

Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby nie wypłacono np.: 

• 4 pracownikom w łącznej kwocie 1 639,45 zł. Inspektor pracy skierował decyzję 

zobowiązującą do wypłacenia naliczonej kwoty. Sprawca niewypłacenia 

wynagrodzenia za czas niezdolności został ukarany grzywną w postępowaniu 

mandatowym w wysokości 1 500,- zł. 

• 1 pracownikowi w kwocie 1 220,06 zł Inspektor pracy skierował decyzję 

zobowiązującą do wypłacenia naliczonej kwoty. Sprawca niewypłacenia 

wynagrodzenia został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym w wysokości 

2 000,- zł. 

Głównym powodem niewypłacenia wynagrodzenia za czas choroby był brak środków 

finansowych. 

 
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.  

Kontroli poddano naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla 448 

pracowników zatrudnionych w 98 zakładach. Nie stwierdzono przypadków niewypłacenia 

wynagrodzenia urlopowego. W odniesieniu do 16 pracowników zatrudnionych w 8 zakładach 

wystąpiły nieprawidłowości innego typu, wynikające z nieznajomości przepisów regulujących 

zasady naliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. 

 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.  

Kontroli poddano wyliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

dla 123 pracowników zatrudnionych w 55 zakładach. Stwierdzono, że 8 pracownikom  

z 7 zakładów nie wypłacono ekwiwalentu, a w odniesieniu do 14 pracowników zatrudnionych 

w 12 zakładach ujawniono uchybienia.  

Wystąpiły nieprawidłowości np.: 

• 1 pracownikowi nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za 29 dni 

niewykorzystanego w naturze urlopu wypoczynkowego w kwocie 2273,70 zł. 

Skierowano nakaz zobowiązujący do niezwłocznego wypłacenia ekwiwalentu, a 

winnego popełnienia wykroczenia ukarano karą grzywny w kwocie 2000 zł.  
Przyczyny nieprawidłowości tkwiły głównie w nieznajomości przepisów w zakresie 

prawidłowości ustalania wymiaru urlopu. W konsekwencji pracodawcy nie naliczali i nie 

wypłacali pracownikom przysługujących ekwiwalentów.   
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Należności z tytułu podróży służbowej. 

W ogólnej liczbie 66 pracowników zatrudnionych u 22 pracodawców objętych kontrolą 

w zakresie wypłaty należności z tytułu podróży służbowej ujawniono niewypłacenie tych 

należności w 1 przypadku. Stwierdzono, że 1 pracownicy nie wypłacono diety przysługującej 

z tytułu odbywania podróży służbowych na terenie kraju.  

 Skierowano do pracodawcy wnioski pokontrolne zobowiązujące do wypłacenia 

przysługujących z tytułu podróży służbowych należności. Na podstawie udzielonej przez 

Pracodawcę odpowiedzi ustalono, że pracownikowi wypłacono należności z tytułu podróży 

służbowej w kwocie 90 zł.  

 Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była nieznajomość przepisów prawa 

pracy w tym zakresie.   

 Winny niewypłacenia diety został pouczony o obowiązku wypłaty należności  

w prawidłowej wysokości - zastosowano wobec niego środek oddziaływania 

wychowawczego.   

 

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika. 

Kontrola uprawnień do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika wykazała, iż spośród 33 uprawnionych zatrudnionych  

w 11 zakładach w 2 zakładach wystąpiły nieprawidłowości w odniesieniu do 2 pracowników.  

Stwierdzono np., że: 

• 1 pracownikowi wypłacano odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika w trzech ratach przez trzy kolejne miesiące. Wobec 

sprawcy wykroczenia zastosowano w trybie postępowania mandatowego grzywnę 

w kwocie 1000,- zł.  

 

Ekwiwalent za używanie odzieży własnej.  

Wśród 185 pracowników objętych kontrolą zatrudnionych w 19 zakładach  

i uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu za używanie odzieży własnej 19 pracowników  

z 2 zakładów nie otrzymało tej należności.  

Stwierdzono np., że: 

• 18 pracownikom nie wypłacono ekwiwalentu za używanie odzieży własnej. 

Skierowano wystąpienie zobowiązujące pracodawcę do wypłacenia ekwiwalentu.  

Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni o obowiązku dokonania pieniężnej rekompensaty za 

używanie przez pracowników odzieży własnej. 

Naruszenia spowodowane były nieznajomością przepisów obowiązujących w tym zakresie.  
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Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży. 

Kontroli poddano w tym zakresie 567 pracowników zatrudnionych w 58 zakładach. 

W 8 zakładach w odniesieniu do 104 uprawnionych nie wykonano obowiązku polegającego 

na wypłaceniu ekwiwalentu za pranie, a w 1 zakładzie w odniesieniu do 1 pracownika 

ujawniono uchybienia. Np.: 

• 16 pracownikom nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 

za 2015 r. Skierowano wniosek w wystąpieniu zobowiązujący do wypłacenia 

przedmiotowych należności. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem  

w wysokości 1000 zł. 

• 22 pracownikom nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej 

za 2015 r. Skierowano wniosek w wystąpieniu zobowiązujący do wypłacenia 

przedmiotowych należności, a sprawca wykroczeń został pouczono o obowiązku 

dokonania pieniężnej rekompensaty za  używanie przez pracowników odzieży 

własnej. 

Naruszenia spowodowane były nieznajomością przepisów obowiązujących w tym zakresie.  

 

W trakcie trwania kontroli: 

• wypłacono wynagrodzenie za pracę 45 pracownikom na łączną kwotę 201 328,- zł,  

• wypłacono wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 16 pracownikom na 

łączną kwotę 2 937,- zł,  

• wypłacono wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 14 pracownikom na łączna kwotę 

1 346,- zł,  

• wypłacono ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy 

2 pracownikom na łączna kwotę 823,- zł,  

• wypłacono pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy 4 pracownikom  

na łączną kwotę 1 621,- zł.  

 

Łącznie w związku z kontrolami inspektorów pracy pracodawcy wypłacili 

pracownikom kwotę 321 907,92 zł, z tego bez wydawania przez inspektora środków 

prawnych, w reakcji na sam fakt rozpoczęcia kontroli, wypłacili kwotę 208 055,- zł, w tym  

u jednego pracodawcy 201 053,- zł.   
 W związku z przeprowadzonymi kontrolami u 109 pracodawców w 2015 r., 

inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 97 wystąpień zawierających 145 wniosków, 

skierowali 10 poleceń oraz wydali 8 nakazów zawierających 14 decyzji płatniczych. 

Na skutek skierowanych wniosków, poleceń oraz wydanych decyzji 350 pracownikom 

została wypłacona kwota 113 852,93 zł. 
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W związku z popełnionymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, 

określonymi w art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy: 

• w postępowaniu mandatowym wymierzono 21 grzywien w łącznej kwocie 24 300,- zł  

za 88 wykroczeń, 

• zastosowano 36 środków wychowawczych obejmujących 75 wykroczeń, 

• skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego o ukaranie sprawców – jeden wniosek 

został prawomocnie rozstrzygnięty poprzez orzeczenie kary grzywny w wysokości 

3 200,- zł. 

 

Przy uwzględnieniu liczby i rodzajów środków prawnych, zastosowanych przez 

inspektorów pracy oraz liczby przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że wg 

Sekcji PKD nieprawidłowości stwierdzono u pracodawców poszczególnych branż  

w kolejności: 

• C. Przetwórstwo Przemysłowe  

Skontrolowano 31 pracodawców i w wyniku kontroli wydano 6 decyzji nakazowych 

o łącznej wartości 74 233,81 zł, skierowano 29 wystąpień zawierających 129 

wniosków, nałożono 9 grzywien w postępowaniu mandatowym w łącznej kwocie 

10 100,- zł., skierowano 2 wnioski do sądu i zastosowano 10 środków 

wychowawczych, 

• D. Wytwarzanie energii  

Skontrolowano 1 pracodawcę i w wyniku kontroli skierowano 1 wystąpienie 

zawierające 9 wniosków, zastosowano 1 środek wychowawczy, 

• B. Budownictwo  

Skontrolowano 1 pracodawcę i w wyniku kontroli skierowano 1 wystąpienie 

zawierające 4 wnioski,  

• G. Handel i Naprawy 

Skontrolowano 45 pracodawców i w wyniku kontroli wydano 6 decyzji nakazowych 

o łącznej wartości 69 451,28 zł, skierowano 44 wystąpień zawierających  

391 wniosków, nałożono 8 grzywien w postępowaniu mandatowym w kwocie 

9 200 zł, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu i zastosowano 15 środków 

wychowawczych, 

• I. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 

Skontrolowano 6 pracodawców i w wyniku kontroli skierowano 6 wystąpień 

zawierających 30 wniosków, nałożono 2 grzywny w postępowaniu mandatowym  

w kwocie 2000 zł.,  
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• K. Finanse i ubezpieczenia  

Skontrolowano 2 pracodawców i w wyniku kontroli skierowano 2 wystąpienia 

zawierających 22 wnioski, zastosowano 2 środki wychowawcze, 

• L. Obsługa rynku nieruchomości  

Skontrolowano 4 pracodawców i w wyniku kontroli wydano 1 decyzję nakazową  

na kwotę 166,40 zł, skierowano 4 wystąpienia zawierające 24 wnioski, nałożono 

grzywnę w postępowaniu mandatowym w kwocie 1000,- zł, zastosowano 1 środek 

wychowawczy, 

• M. Działalność profesjonalna 

Skontrolowano 1 pracodawcę i w wyniku kontroli skierowano 1 wystąpienie 

zawierające 10 wniosków,  

• N. Usługi administrowania  

Skontrolowano 2 pracodawców i w wyniku kontroli skierowano 2 wystąpienia 

zawierające 19 wniosków, zastosowano 1 środek wychowawczy, 

• P. Edukacja  

Skontrolowano 11 pracodawców i w wyniku kontroli wydano 1 decyzję nakazową  

o łącznej wartości 293 286,- zł, skierowano 11 wystąpień zawierających 52 wnioski, 

nałożono 1 grzywnę w postępowaniu mandatowym w kwocie 2 000,- zł., 

zastosowano 2 środki wychowawcze. 

• Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  

Skontrolowano 4 pracodawców i w wyniku kontroli skierowano 4 wystąpienia 

zawierające 22 wnioski, zastosowano 2 środki wychowawcze. 

• R. Kultura, rozrywka i rekreacja 

Skontrolowano 1 pracodawcę i w wyniku kontroli skierowano 1 wystąpienie 

zawierające 11 wnioski, zastosowano 1 środek wychowawczy. 

 

Wnioski 

 Analiza zagadnień objętych kontrolą w ramach tematu „Egzekwowanie praw 

pracowniczych w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy” wykazała, iż w: 
1. 12,84% z liczby badanych zakładów nie wypłacono wynagrodzenia lub nie 

wypłacono wynagrodzenia w terminie jego wypłaty,  

2. 46,43% z liczby badanych zakładów nie wypłacono lub wypłacono w nieprawidłowej 

wysokości wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,  

3. 8,16% z badanej grupy zakładów wypłacono w nieprawidłowej wysokości 

wynagrodzenie za czas urlopu,  
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4. 34,55% z badanej grupy zakładów nie wypłacono lub wypłacono w nieprawidłowej 

wysokości ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

5. 15,52% z grupy badanych zakładów nie wypłacono ekwiwalentu za pranie i naprawę 

odzieży, 

6. 10,94% z grupy badanych zakładów dokonano potrąceń z naruszeniem 

obowiązujących przepisów,  

7. 9,30% z grupy badanych zakładów nie wypłacono lub wypłacono w nieprawidłowej 

wysokości dodatek za pracę w porze nocnej.  

 

Pozostałe uchybienia w odniesieniu do liczby objętych kontrolą zakładów i skali ich 

występowania miały charakter poboczny i były wynikiem pomyłek, głównie wynikających 

z nieznajomości przepisów. 

Najmniej nieprawidłowości zanotowano w zakresie wypłaty wynagrodzenia  

w prawidłowej wysokości, wypłaty dodatku za pracę w niedziele i święta, wynagrodzenia za 

czas niewykonywania pracy, wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, należności z tytułu 

podróży służbowej, odpraw pieniężnych i ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.  

Nieprawidłowości nie ujawniono w zakresie wypłaty wynagrodzenia w wysokości 

odpowiadającej wynagrodzeniu minimalnemu, wypłaty wynagrodzenia w wysokości  

co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 129 § 5 k.p.), ryczałtu za pracę  

w godzinach nadliczbowych i pracę w porze nocnej.  

Poddając analizie przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości należy uznać, iż 

głównym powodem niewypłacania wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za czas 

niezdolności do pracy był brak środków finansowych. Pracodawcy znajdujący się w złej 

sytuacji finansowej przerzucali ryzyko związane z prowadzeniem działalności 

na  zatrudnionych pracowników i nie wypłacali należnych im wynagrodzeń. Nieprawidłowości 

takie wystąpiły głównie w branży przetwórstwa przemysłowego, w której wydano 6 decyzji 

płatniczych oraz podmiotach zajmujących się handlem i naprawą, w których wydano również 

6 decyzji nakazujących wypłatę świadczeń ze stosunku pracy. Problemy finansowe dotknęły 

również edukację, gdzie wydano 1 decyzję, ale nakazującą wypłatę na rzecz pracowników 

kwotę aż 293 286,- zł.  

Odnosząc się do powodów uchybień wskazywanych przez kontrolowanych zwracali 

oni przede wszystkim uwagę na to, iż problemy finansowe mające wypływ na niewypłacenie 

czy też nieterminowe wypłacenie świadczeń były skutkiem nieuregulowania na czas 

zobowiązań finansowych przez partnerów handlowych. Trudności w dostępie do linii 

kredytowych, jak również drogie i długotrwałe postępowania podejmowane w celu 

odzyskania wierzytelności stanowiły zdaniem przedsiębiorców zaporę w ochronie przed 

niewypłacalnością podmiotów gospodarczych.  
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Nieznajomość przepisów stanowiła drugą najliczniejszą grupę przyczyn uchybień 

w zakresie wypłaty należności ze stosunku pracy, której skutkiem było niewypłacenie 

wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu pieniężnego  

za niewykorzystany w naturze urlop oraz ekwiwalentu za pranie odzieży. Ponadto była to 

bardzo częsta przyczyna nieprawidłowości występujących przy dokonywaniu, potrąceń  

z wynagrodzenia za pracę. Tego typu przykłady odnotowano w branży przetwórstwa 

przemysłowego, handlu i usługach, zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych.  

Tradycyjnie pracodawcy rokrocznie podnoszoną, iż przepisy często się zmieniają 

i są niezrozumiałe. Zmieniające się interpretacje i skomplikowany system prawny regulujący 

sposób obliczania świadczeń ze stosunku pracy prowadzą do nieprawidłowości. 

Niewłaściwa metoda obliczania – to trzecia często występująca przyczyna, która 

doprowadziła do nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia i dodatku za pracę 

w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenia za czas 

niewykonywania pracy. Ponadto należy zwrócić uwagę, że nieprawidłowości w wypłacie 

świadczeń były również spowodowane pomyłkami w obliczeniach. Pracodawcy w celu 

ograniczenia wydatków zlecają często wykonanie prac związanych naliczaniem należności 

pracownikom zatrudnionych przy wykonywaniu innych zadań. Prowadzi to w konsekwencji 

do zbyt dużego obciążenia obowiązkami i generuje błędy przy wyliczaniu świadczeń. 

Ponadto podmioty zatrudniające małą liczbę pracowników zazwyczaj samodzielnie 

wypełniają obowiązki związane z zatrudnieniem i naliczaniem świadczeń. Nie mając 

fachowej pomocy specjalistów, popełniają błędy, których skutki dotykają pracowników.  

 

Ocena wyników przeprowadzonych kontroli prowadzi do wniosku, iż stan 

przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

wymaga stałego monitorowania. Szczególnie należy zwrócić uwagę na zagadnienia 

dotyczące prawidłowości i terminowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę, 

wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu za pranie 

odzieży roboczej. Analogicznie więc do lat poprzednich, skala naruszeń ujawnianych  

w ramach realizacji tematu T200B utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Podobne 

również pozostają przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, dla których źródeł, podobnie 

jak w latach ubiegłych, należy upatrywać w braku wystarczających środków finansowych  

i nieznajomości przepisów.  
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Temat T202B  „Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach 
leczniczych - Bezpieczeństwo i higiena pracy". 

W ramach realizacji tematu T202B w roku 2015 w Okręgowym Inspektoracie Pracy  

w Łodzi w zakresie przestrzegania przez pracodawców wybranych przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzono 15 kontroli w podmiotach leczniczych u 15 

pracodawców.  

Wśród 15 skontrolowanych podmiotów leczniczych 3 należały do sektora 

publicznego, a pozostałych 12 było własnością prywatną.  

Dwa publiczne podmioty lecznicze wykonywały działalność leczniczą w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 1 publiczny podmiot leczniczy wykonywał 

działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 Z 12 niepublicznych podmiotów leczniczych: 

• 2 wykonywały działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne świadczenia zdrowotne, 

• 10 wykonywało działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne. 

 

Wszystkie kontrole przeprowadzano w zakresie tych samych wybranych zagadnień. 

 

Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich kontrolowanych podmiotach leczniczych. 

 

 W 15 kontrolowanych zakładach zatrudnionych było w ramach stosunku pracy 

ogółem 1768 pracowników, w tym 1472 kobiety, przy czym: 

• w 3 publicznych podmiotach leczniczych zatrudnionych było 1225 pracowników,  

w tym 1004 kobiety, 

• w 12 niepublicznych podmiotach leczniczych zatrudnionych było 543 pracowników,  

w tym 468 kobiet. 

 

 W żadnym z kontrolowanych zakładów nie zatrudniano pracowników młodocianych. 

 

 

 Liczbę wypadków przy pracy, które miały miejsce ogółem w 15 kontrolowanych 

podmiotach leczniczych w latach 2013-2014 przedstawia tabela. 
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Rok 

Liczba wypadków 
przy pracy: 

Liczba wypadków 
przy pracy 
związanych 

z zakłuciem lub 
skaleczeniem 
(ekspozycja 
na czynniki 
biologiczne) 

Liczba zdarzeń 
związanych 

z zakłuciem lub 
skaleczeniem 
(ekspozycja 
na czynniki 

biologiczne), dla 
których 

nieprzeprowadzono 
postępowania 

Zatrudnienie 

na koniec roku 

O
gó

łe
m

 
w tym: 

śm
ie

rt
el

ne
 

ci
ęż

ki
e 

zb
io

ro
w

e 

le
kk

ie
 

2013 31 0 0 0 31 12 0 1851 

2014 42 0 0 0 42 15 0 1801 

Wszystkie wypadki były wypadkami lekkimi. 

Stwierdzono w roku 2013 – 12 wypadków, w roku 2014 – 15 wypadków przy pracy 

związanych z zakłuciem lub skaleczeniem, dla których przeprowadzono postępowanie 

powypadkowe. Nie stwierdzono zdarzenia związanego z zakłuciem lub skaleczeniem, 

dla którego nie przeprowadzono postępowania. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do 15 

pracodawców 15 nakazów zawierających 195 decyzji na piśmie oraz 48 decyzji ustnych. 

Łącznie wydano 243 decyzje. Wśród decyzji wydanych na piśmie 5 decyzji wydanych zostało 

z art. 108 kpa.  

Wydano 1 decyzję skierowującą 2 pracowników do innych prac nie powodujących 

kontaktu z formaldehydem do czasu wyposażenia pracowników w okulary i odzież ochronną. 

W żadnym przypadku nie wydawano decyzji wstrzymującej prace; 

• 17 wystąpień zawierających 201 wniosków, 

• 2 polecenia dotyczące 1 pracownika.  

 W związku ze stwierdzonymi podczas przeprowadzanych kontroli naruszeniami 

przepisów prawa pracy noszącymi znamiona wykroczeń przeciwko prawom pracownika 

inspektorzy pracy zastosowali: 

• 4 mandaty za 26 wykroczeń w wysokości 5000 zł,  

• 1 środek wychowawczy za 4 wykroczenia. 
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 Przeciwko 1 z pracodawców skierowano wniosek do sądu rejonowego wydziału 

karnego o ukaranie karą grzywny za 15 wykroczeń. 

Analiza porównawcza: publiczne podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą  

w rodzaju stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,  

a niepubliczne podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne  

i całodobowe oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

 W ramach realizacji tematu T202B w roku 2015 przeprowadzono 3 kontrole  

w publicznych podmiotach leczniczych oraz 12 kontroli w niepublicznych podmiotach 

leczniczych.  

Rodzaj podmiotu leczniczego 

Podmioty wykonujące 
działalność w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne 

Podmioty wykonujące 
działalność w rodzaju 

ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne 

Publiczne podmioty lecznicze 2 1 

Niepubliczne podmioty lecznicze 2 10 

 

W kontrolowanych podmiotach nieprawidłowości stwierdzono w przedstawionym zakresie: 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba 

nieprawidłowości 

stwierdzonych  

w publicznych 
podmiotach 
leczniczych 

stacjonarnych  

i całodobowych oraz 

ambulatoryjnych 

(braki / uchybienia) 

Liczba 

nieprawidłowości 

stwierdzonych  

w niepublicznych 
podmiotach 
leczniczych 

stacjonarnych  

i całodobowych oraz 

ambulatoryjnych 

(braki / uchybienia) 

Szkolenia bhp 

1. Szkolenia wstępne pracowników 

(instruktaż ogólny) 
0  /  1 9  /  14 
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2. Szkolenia wstępne pracowników 

(instruktaż stanowiskowy) 
0  /  5 7 /  15 

3.  Szkolenia okresowe pracowników 5  /  37 9  /  13 

4.  Szkolenie pracodawcy 1  /   0 3  /  1 

Badania profilaktyczne 

5. Wstępne badania lekarskie 1  /  5 1  /   6 

6. Okresowe badania lekarskie 0  /  17 2  / 11 

7.  Kontrolne badania lekarskie 0  /  0 2  / 1 

Ryzyko zawodowe 

8.  Udokumentowana ocena ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy 
0  /  11 26  / 12 

9.  Identyfikacja wszystkich zagrożeń 

związanych z wykonywaną pracą 
0  /  7 0  / 23 

10. Poinformowanie pracowników o ryzyku 

zawodowym występującym na stanowis-

kach pracy ,na których wykonują pracę 

4  /  0 16  /  8 

11. Aktualny spis substancji i mieszanin 

chemicznych niebezpiecznych, 

stwarzających zagrożenia 

1 / 0 5 / 1 

12.  Karty charakterystyki substancji i 

mieszanin chemicznych stosowanych w 

procesach dezynfekcji i sterylizacji 

5 / 0 18 / 0 

13. Oznakowanie pojemników i opakowań 

zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach 

dezynfekcji i sterylizacji 

0 / 0 0 / 0 

14. Składowanie i przechowywanie 

substancji i mieszanin chemicznych 

stosowanych w procesach dezynfekcji i 

sterylizacji 

3 / 0 1 / 0 

15.  Instrukcje bezpiecznej pracy z 

substancjami i mieszaninami 

chemicznymi stosownymi w procesach 

dezynfekcji i sterylizacji. 

2 / 0 17 / 0 
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Czynniki szkodliwe i uciążliwe , Ś.O.I, odzież i obuwie robocze. 

16. Wskazanie czynników szkodliwych dla 

zdrowia, dla których wykonuje się 

badania i pomiary 
0  /  0 1 /  0 

17.  Badania i pomiary czynników 

szkodliwych dla których wykonuje się 

pomiary 

3  /  0 3  /  5 

18. Wyposażenie w środki ochrony 

indywidualnej 
5  /  0 36  /  0 

19. Spełnienie przez środki ochrony 

indywidualnej wymagań oceny 

zgodności 

3 /  0 0  /  0 

20.  Stosowanie środków ochrony 

indywidualnej 
0  /  0 0  /  0 

21. Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 24 /  0 150  /  23 

Nadzór i kontrola stanu bhp 

22. Utworzenie służby bhp (u pracodawców 

powyżej 100 pracowników) 
0  /  0 0  /  1 

23. Zapewnienie wykonywania zadań służby 

bhp zgodnie z przepisami  

(u pracodawców zatrudniających do 100 

pracowników) 

0  /  0 
2  /  5 

 

24. Konsultacje z pracownikami lub ich 

przedstawicielami wszystkich działań 

związanych z bhp 

0  /  0 6  /  1 

 

Wnioski wynikające z przedstawionych nieprawidłowości: 

1. Zarówno w publicznych, jak i niepublicznych podmiotach leczniczych nie stwierdzono 

żadnych nieprawidłowości, tj. zarówno braków jak i uchybień, w zakresie : 

• oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• stosowania środków ochrony indywidualnej. 

2. W kontrolowanych publicznych podmiotach leczniczych nie stwierdzono 

nieprawidłowości, tj. zarówno braków jak i uchybień w zakresie: 

• kontrolnych badań lekarskich, 
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• oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których wykonuje się badania  

i pomiary, 

• stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• utworzenia służby bhp (u pracodawców powyżej 100 pracowników), 

• zapewnienia wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepisami (u pracodawców 

zatrudniających do 100 pracowników), 

• konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych  

z bhp. 

 

Ponadto w ww. zakresie nie stwierdzono braków, a jedynie uchybienia dotyczące: 

• szkolenia wstępnego pracowników (instruktaż ogólny), 

• szkolenia wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy), 

• okresowych badań lekarskich, 

• udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

• identyfikacji wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 

3. W kontrolowanych niepublicznych podmiotach leczniczych nie stwierdzono 

nieprawidłowości, tj. zarówno braków jak i uchybień w zakresie: 

• - oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• - spełnienia przez środki ochrony indywidualnej wymagań oceny zgodności, 

• - stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 

W poniższych zagadnieniach nie stwierdzono braków, a jedynie uchybienia. Dotyczy to: 

• identyfikacji wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 

• utworzenia służby bhp ( u pracodawców powyżej 100 pracowników). 

 

4. Znacznie więcej nieprawidłowości (braków) występowało w niepublicznych podmiotach 

leczniczych w stosunku do podmiotów publicznych w zakresie: 

• szkolenia wstępnego pracowników – instruktaż ogólny (niepubliczne – 9 braków; 

publiczne – 0 braków), 

• szkolenia wstępnego pracowników – instruktaż stanowiskowy (niepubliczne – 7 

braków; publiczne – 0 braków), 

• szkolenia okresowego pracowników (niepubliczne – 9 braków; publiczne – 5 braków), 
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• udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (niepubliczne – 

26 braków; publiczne – 0 braków), 

• poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach 

pracy, na których wykonują pracę (niepubliczne – 16 braków; publiczne – 4 braki), 

• kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach 

dezynfekcji i sterylizacji (niepubliczne – 18 braków; publiczne – 5 braków), 

• instrukcji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi stosownymi 

w procesach dezynfekcji i sterylizacji (niepubliczne – 17 braków; publiczne – 2 braki), 

• wyposażenia w środki ochrony indywidualnej (niepubliczne – 36 braków; publiczne – 

5 braków), 

• wyposażenia w odzież i obuwie robocze (niepubliczne – 150 braków; publiczne –  

24 braki), 

• konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych  

z bhp (niepubliczne – 6 braków; publiczne – 0 braków), 

5. Znacznie więcej nieprawidłowości (braków) występowało w publicznych podmiotach 

leczniczych w stosunku do niepublicznych tylko w zakresie składowania  

i przechowywania substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach 

dezynfekcji i sterylizacji – publiczne 3 braki, niepubliczne – 1 brak. 

6. Znacznie więcej uchybień występowało w niepublicznych podmiotach leczniczych 

w stosunku do publicznych podmiotów leczniczych w zakresie: 

• instruktażu ogólnego (niepubliczne – 14 uchybień, publiczne – 1 uchybienie), 

• instruktażu stanowiskowego (niepubliczne – 15 uchybień, publiczne – 5 uchybień), 

• identyfikacji wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą (niepubliczne –  

23 uchybienia, publiczne – 7 uchybień), 

• poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach 

pracy, na których wykonują pracę (niepubliczne – 8 uchybień, publiczne –  

0 uchybień), 

• badań i pomiarów czynników szkodliwych, dla których wykonuje się pomiary 

(niepubliczne – 5 uchybień, publiczne – 0 uchybień), 

• wyposażenia w odzież i obuwie robocze (niepubliczne – 23 uchybienia, publiczne –  

0 uchybień), 

• zapewnienia wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepisami – u pracodawców 

zatrudniających do 100 pracowników (niepubliczne – 5 uchybień, publiczne –  

0 uchybień). 
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7. Znacznie więcej uchybień występowało w publicznych podmiotach leczniczych  

w stosunku do niepublicznych podmiotów leczniczych w zakresie: 

• szkoleń okresowych pracowników (publiczne – 37 uchybień, niepubliczne –  

13 uchybień), 

• okresowych badań lekarskich (publiczne – 17 uchybień, niepubliczne – 11 uchybień). 

Analiza porównawcza: publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze wykonujące działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne a publiczne i 

niepubliczne podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne. 

W ramach realizacji tematu T202B w roku 2015 przeprowadzono łącznie 4 kontrole 

w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych wykonujących działalność leczniczą 

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz 11 kontroli w publicznych 

i niepublicznych podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

W kontrolowanych podmiotach nieprawidłowości stwierdzono w przedstawionym zakresie. 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba 

nieprawidłowości 

stwierdzonych w 

publicznych i 

niepublicznych 

podmiotach 

leczniczych 

wykonujących 

działalność w rodzaju 

stacjonarne 
i całodobowe 

świadczenia 

zdrowotne 

(braki/ uchybienia) 

Liczba 

nieprawidłowości 

stwierdzonych w 

publicznych 

i niepublicznych 

podmiotach 

leczniczych 

wykonujących 

działalność w rodzaju 

ambulatoryjne 
świadczenia 

zdrowotne. 

(braki/ uchybienia) 

Szkolenia bhp 

1. Szkolenia wstępne pracowników 

(instruktaż ogólny) 
1  /  5 8  /  10 

2. Szkolenia wstępne pracowników 

(instruktaż stanowiskowy) 
0  /  6 3  /  14 
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3. Szkolenia okresowe pracowników 4  /  24 10 /  26 

4. Szkolenie pracodawcy 2  /   0 3  /  1 

Badania profilaktyczne 

5. Wstępne badania lekarskie 1  /  1 1  /   8 

6.  Okresowe badania lekarskie 0  /  3 2  /  25 

7.  Kontrolne badania lekarskie 0  /  0 2  /   1 

Ryzyko zawodowe 

8. Udokumentowana ocena ryzyka 

zawodowego na stanowiskach pracy 
23  /  7 3 /  16 

9.  Identyfikacja wszystkich zagrożeń 

związanych z wykonywaną pracą 
0  /  12 0  /  18 

10. Poinformowanie pracowników o 

ryzyku zawodowym występującym na 

stanowiskach pracy, na których 

wykonują pracę 

2  /  0 18  /  8 

11. Aktualny spis substancji i mieszanin 

chemicznych niebezpiecznych, 

stwarzających zagrożenia 

1 / 1 6 / 0 

12. Karty charakterystyki substancji  

i mieszanin chemicznych 

stosowanych w procesach dezynfekcji 

i sterylizacji 

6 / 0 17 / 0 

13. Oznakowanie pojemników  

i opakowań zawierających substancje 

i mieszaniny chemiczne stosowane w 

procesach dezynfekcji i sterylizacji 

0 / 0 0 / 0 

14. Składowanie i przechowywanie 

substancji i mieszanin chemicznych 

stosowanych w procesach dezynfekcji 

i sterylizacji 

1 / 0 3 / 0 

15. Instrukcje bezpiecznej pracy  

z substancjami i mieszaninami 

chemicznymi stosownymi w 

procesach dezynfekcji i sterylizacji.  

2 / 0 17 / 0 
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Czynniki szkodliwe i uciążliwe , Ś.O.I, odzież i obuwie robocze. 

16. Wskazanie czynników szkodliwych 

dla zdrowia, dla których wykonuje się 

badania i pomiary 
1  /  0 0  /  0 

17. Badania i pomiary czynników 

szkodliwych dla których wykonuje się 

pomiary 

3  /  3 3  /  2 

18. Wyposażenie w środki ochrony 

indywidualnej 
25  /  0 16  /  0 

19. Spełnienie przez środki ochrony 

indywidualnej wymagań oceny 

zgodności 

3  /  0 0  /  0 

20. Stosowanie środków ochrony 

indywidualnej 
0  /  0 

0  /  0 

 

21. Wyposażenie w odzież i obuwie 

robocze 
165  /  14 9  /  9 

Nadzór i kontrola stanu bhp 

22. Utworzenie służby bhp (u 

pracodawców powyżej 100 

pracowników) 

0  /  1 0  /  0 

23. Zapewnienie wykonywania zadań 

służby bhp zgodnie z przepisami (u 

pracodawców zatrudniających 

do 100 pracowników)  

0  /  0 2  /  5 

24. Konsultacje z pracownikami lub ich 

przedstawicielami wszystkich działań 

związanych z bhp 

3  /  1 3 /  0 

 

Wnioski wynikające z przedstawionych nieprawidłowości: 

1. W żadnym z kontrolowanych publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych 

wykonujących działalność zarówno w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne jak i ambulatoryjne nie stwierdzono braków w zakresie: 
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• oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• stosowania środków ochrony indywidualnej. 

2. W publicznych jak i niepublicznych podmiotach leczniczych wykonujących działalność  

w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie stwierdzono 

nieprawidłowości, tj. zarówno braków jak i uchybień w zakresie: 

• kontrolnych badań lekarskich, 

• oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• zapewnienia wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepisami (u pracodawców 

zatrudniających do 100 pracowników). 

3. W publicznych jak i niepublicznych podmiotach leczniczych wykonujących działalność  

w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne nie stwierdzono nieprawidłowości,  

tj. zarówno braków, jak i uchybień w zakresie: 

• oznakowania pojemników i opakowań zawierających substancje i mieszaniny 

chemiczne stosowane w procesach dezynfekcji i sterylizacji, 

• wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których wykonuje się badania  

i pomiary, 

• spełnienia przez środki ochrony indywidualnej wymagań oceny zgodności, 

• stosowania środków ochrony indywidualnej, 

• utworzenia służby bhp (u pracodawców powyżej 100 pracowników). 

4. Znacznie więcej nieprawidłowości (braków) występowało w publicznych jak  

i niepublicznych podmiotach leczniczych wykonujących działalność w rodzaju 

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w stosunku do ambulatoryjnych jedynie 

w zakresie: 

• udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (stacjonarne – 

23 braki, ambulatoryjne –  3 braki), 

• wyposażenia w środki ochrony (stacjonarne – 25 braków, ambulatoryjne – 16 

braków), 

• wyposażenia w odzież i obuwie robocze (stacjonarne – 165 braków, ambulatoryjne – 

9 braków). 

 

5. Znacznie więcej nieprawidłowości (braków) występowało w publicznych jak  

i niepublicznych podmiotach leczniczych wykonujących działalność w rodzaju 
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ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w stosunku do stacjonarnych i całodobowych  

w zakresie: 

• szkoleń wstępnych pracowników – instruktaż ogólny (ambulatoryjne – 8 braków; 

całodobowe – 1 brak), 

• instruktażu stanowiskowego (ambulatoryjne – 7 braków; całodobowe – 0 braków), 

• szkoleń okresowych pracowników (ambulatoryjne – 10 braków; całodobowe –4 braki), 

• poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach 

pracy, na których wykonują pracę (ambulatoryjne – 18 braków; całodobowe –2 braki), 

• aktualnego spisu substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych, 

stwarzających zagrożenia (ambulatoryjne – 6 braków; całodobowe – 1 brak), 

• kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w procesach 

dezynfekcji i sterylizacji (ambulatoryjne – 17 braków; całodobowe – 6 braków), 

• instrukcji bezpiecznej pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi stosownymi 

w procesach dezynfekcji i sterylizacji (ambulatoryjne – 17 braków; całodobowe 2 –

braki). 

6. Znacznie więcej uchybień występowało w publicznych jak i niepublicznych podmiotach 

leczniczych wykonujących działalność w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne w stosunku do ambulatoryjnych jedynie w zakresie wyposażenia w odzież  

i obuwie robocze (całodobowe – 14 uchybień, ambulatoryjne – 9 uchybień). 

7. Znacznie więcej uchybień występowało w publicznych jak i niepublicznych podmiotach 

leczniczych wykonujących działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  

w stosunku do stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

• szkoleń wstępnych pracowników – instruktaż ogólny (ambulatoryjne – 10 uchybień, 

całodobowe – 5 uchybień), 

• szkoleń wstępnych pracowników – instruktaż stanowiskowy (ambulatoryjne –  

14 uchybień, całodobowe – 6 uchybień), 

• wstępnych badań lekarskich (ambulatoryjne – 8 uchybień, całodobowe – 

1 uchybienie), 

• okresowych badań lekarskich (ambulatoryjne – 25 uchybień, całodobowe –  

3 uchybienia), 

• udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (ambulatoryjne 

– 16 uchybień, całodobowe – 7 uchybień), 

• identyfikacji wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą (ambulatoryjne – 

18 uchybień, całodobowe – 12 uchybień), 
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• poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowiskach 

pracy, na których wykonują pracę (ambulatoryjne – 8 uchybień, całodobowe –  

0 uchybień). 

 

Wnioski 

Wśród kontrolowanych 15 podmiotów leczniczych nie stwierdzono ani jednego,  

w którym nie naruszono żadnego z przepisów bhp. Dotyczy to zarówno podmiotów 

publicznych, jak i niepublicznych; tak stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości wynikają najczęściej z nieznajomości obowiązujących 

przepisów i zasad bhp jak i w dużej części z zaniedbań. 

Niewystarczająco rozwinięta jest również działalność informacyjna dla pracodawców 

oraz osób kierujących pracownikami, np. w postaci ilustrowanych broszur czy też filmów 

instruktażowych. Nie ma żadnej broszury czy podręcznika dotyczących przepisów 

obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej.  

Wpływ na szereg nieprawidłowości ma również niewystarczająca ilość środków 

finansowych, chęć zaoszczędzenia np. na wyposażeniu pracowników w odzież i obuwie 

robocze, wykonywaniu badań czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Przeprowadzane kontrole zobowiązują pracodawców do usunięcia stwierdzonych 

naruszeń przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

spełniają rolę informacyjną, pouczającą.  
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Temat T211A  „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Kontrole prac 
budowlanych, w tym rozbiórkowych” 

Dane ogólne 

W ramach realizacji tematu T211A w 2015 roku inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 545 kontroli 477 przedsiębiorców 

wykonujących pracę na 242 budowach. W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 

3066 pracujących, w tym 2386 pracowników. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 

1. Przygotowanie do pracy 

W obszarze przygotowania pracowników do pracy największe nieprawidłowości 

stwierdzono w zakresie: 

• Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 199 pracujących, 

a uchybienia w odniesieniu do 307. W sumie nieprawidłowości stwierdzono 

w odniesieniu do 16,5% pracujących. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą głównie stosowania środków ochrony głowy. 

Nieprawidłowość najczęściej występuje na mniejszych budowach, na których pracuje 

jedna lub dwie firmy bez nadzoru dużego generalnego wykonawcy. 

• Instruktaż stanowiskowy. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 237 pracujących, 

a uchybienia w odniesieniu do 141. W sumie nieprawidłowości stwierdzono 

w odniesieniu do 12,0% pracujących. 

Skala tej nieprawidłowości uległa zwiększeniu w odniesieniu do 2014 roku. 

Nieprawidłowość występuje nadal w mniejszych firmach. Nieprawidłowość nie dotyczy 

instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przy zatrudnieniu pracownika, ale 

instruktażu przeprowadzanego na kontrolowanej budowie. Pracodawcy uważają, że 

instruktaż przeprowadzony przy zatrudnieniu jest wystarczający, bo pracownik ciągle 

wykonuje te same prace i nie ma konieczności szkolenia go ponownie. W rzeczywistości 

wchodząc na budowę pracodawcy przeprowadzają pogadankę na temat nowych 

warunków i nowych zadań, a więc szkolą ich. Trudno jednak określić, w jakim stopniu 

poruszają kwestie przepisów bhp, ponieważ nie potwierdzają tego na piśmie.    
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2. Zagospodarowanie terenu budowy 

W zakresie zagospodarowania terenu budowy jak w latach poprzednich największym 

problemem jest niewłaściwe zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz zabezpieczenie 

przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

• Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 111 budowach, a uchybienia  

na 21. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 54% budów.  

• Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym).  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 89 budowach, a uchybienia  

na 87. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 72% budów. 

• Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 40 budowach, a uchybienia  

na 47. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 36% budów u 34% 

skontrolowanych pracodawców. 

• Składowanie lub magazynowanie materiałów.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 17 budowach, a uchybienia  

na 53. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 30% budów u 26% 

skontrolowanych pracodawców. 

Nieznaczna poprawę stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do 2014 r. stwierdzono przy 

zabezpieczeniu stref niebezpiecznych. Natomiast inne nieprawidłowości pozostają na 

podobnym poziomie. Nieprawidłowości dotyczące zapewnienia ochrony 

przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń oraz przy składowaniu materiałów to efekt 

braku lub niewłaściwego przygotowania budowy. Przedsiębiorcy nie uwzględniają 

w planowanych kosztach konieczności poniesienia opłat w związku z zajęciem chodnika 

lub drogi. W zakresie składowania materiałów najczęstszą przyczyną nieprawidłowości 

jest niewielki teren budowy. Brak miejsca na poprawne zorganizowanie składowisk 

powoduje bałagan na budowach. W zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

najczęściej na budowach nie są zapewnione umywalnie, a wyposażenie szatni jest 

niezgodne z obowiązującymi przepisami. 

3. Przygotowanie i organizacja budowy 

• Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono przy wykonywaniu 160 

kontrolowanych prac, a uchybienia przy 7. W sumie nieprawidłowości stwierdzono 

przy wykonywaniu 30% prac budowlanych. 
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Odsetek nieprawidłowości jest znacznie większy w odniesieniu do 2014 roku. Problemy 

związane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót wynikają między innymi 

z niesprecyzowanych przepisów i niewłaściwego zrozumienia celu sporządzania takiego 

dokumentu.  

4. Stanowiska i procesy pracy 

• Zabezpieczenie stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami 

i czynnikami atmosferycznymi.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 34 budowach, a uchybienia  

na 1. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 14% budów. 

W odniesieniu do poprzednich dwóch lat odnotowano nieznaczne pogorszenie stanu 

bezpieczeństwa w tym zakresie mogące wynikać z doboru budów do kontroli. 

5. Roboty ziemne i wykopy 

• Zabezpieczenie ścian wykopu.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 23 budowach, a uchybienia 

na  3. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 11% budów u 5% skontrolowanych 

pracodawców, ale u 50% tych, u których kontrolowano zagadnienie. 

• Zejścia do wykopu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 14 budowach. W sumie 

nieprawidłowości stwierdzono na 6% budów u 4% skontrolowanych pracodawców, 

ale u 51% z tych, u których kontrolowano zagadnienie. 

• Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 12 budowach, a uchybienia 

na  1. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 5% budów u 2% skontrolowanych 

pracodawców, ale u 35% z tych, u których kontrolowano zagadnienie. 

W 2015 roku stwierdzono nieznaczną poprawę stanu bezpieczeństwa w odniesieniu 

do poprzedniego roku. Przyczyna nieprawidłowości pozostaje wciąż taka sama: 

pośpiech lub niewłaściwe przygotowanie małych firm dorywczo podejmujących się 

wykonywania prac ziemnych i niedysponujących prefabrykowanymi szalunkami oraz 

profesjonalną kadrą. Często przyczyną jest także niewłaściwa koordynacja prac na 

budowie. Różne firmy wykonują poszczególne etapy prac ziemnych i odpowiedzialność 

za zabezpieczenia nie jest jasno określona i jest zrzucana na innych. 

6. Prace na wysokości 

• Zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 

z wysokości.  
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Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 71 budowach, a uchybienia  

na 23. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 39% budów u 39% 

skontrolowanych pracodawców. 

• Zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed 

upadkiem osób z wysokości.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 61 budowach, a uchybienia  

na 9. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 37% budów u 26% skontrolowanych 

pracodawców. 

• Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów przed 

możliwością wpadnięcia osób.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 43 budowach, a uchybienia  

na 12. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 23% budów u 16% 

skontrolowanych pracodawców. 

• Zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków 

ochrony indywidualnej. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 96 budowach, a uchybienia  

na 14. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 45% budów u 21% 

skontrolowanych pracodawców. 

Nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pracowników pracujących na wysokości 

jest w dalszym ciągu najpoważniejszym problemem na budowach i główną przyczyną 

wypadków. Wynikają one przede wszystkim z lekceważenia zagrożeń związanych  

z upadkiem z wysokości zarówno przez osoby nadzorujące, jak i przez samych 

pracowników.  

7. Rusztowania 

• Udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione.  

• Niewypełnienie obowiązku stwierdzono w odniesieniu do 318 dokumentów, 

co stanowi 64% skontrolowanych dokumentów. 

• Balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 280 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 194. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 83% skontrolowanych urządzeń. 

• Piony komunikacyjne na rusztowaniu 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 169 urządzeń,  

a uchybienia do 17. W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 36% 

urządzeń. 

• Wypełnienie pomostami powierzchni roboczych rusztowania 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 96 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 138 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 78. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 38% skontrolowanych urządzeń.  

W porównaniu z 2014 rokiem odnotowano procentowy spadek nieprawidłowości, 

jednakże ilość nieprawidłowości jest wciąż bardzo wysoka. Stan taki może świadczyć  

o tym, że inspektorzy pracy podejmują kontrole rusztowań głównie wówczas, gdy 

widoczne są nieprawidłowości. Wyniki te nie są zatem obiektywnym obrazem stanu 

bezpieczeństwa.  

8. Maszyny i urządzenia techniczne. 

• Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 90 dokumentów,  

a uchybienia w odniesieniu do 38. W sumie nieprawidłowości stwierdzono 

w odniesieniu do 28,5% skontrolowanych dokumentów. 

• Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 22 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 8. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 7% skontrolowanych urządzeń. 

• Decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 6 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 5. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 14% skontrolowanych urządzeń. 

W odniesieniu do 2014 roku nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa. 

Nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn i urządzeń dotyczyły przede 

wszystkim braku instrukcji bhp związanych z obsługą małych przenośnych maszyn i 

elektronarzędzi.  

 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców (wykonawców prac): 

• wysokie koszty pracy, 

• niewłaściwe przepisy, dzięki którym inwestorzy preferują firmy składające najniższe 

oferty z najkrótszym czasem wykonania bez uwzględnienia jakichkolwiek wymogów 

bezpieczeństwa i kosztów związanych z umowami o pracę, 

• krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów;  

• lekceważenie przez pracowników zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami. 
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Najczęstsze przyczyny naruszenia prawa według inspektorów pracy: 

• niewłaściwe przepisy dotyczące odpowiedzialności inwestorów za bezpieczeństwo na 

budowie; inwestorzy w świetle prawa wybierają najtańszych wykonawców, których 

oferta nie przewiduje kosztów bezpieczeństwa, 

• niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie planowania, 

• brak znajomości zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami (brak instrukcji 

bezpiecznego wykonywania prac) szczególnie u przedsiębiorców na końcu łańcucha 

podwykonawców, 

• lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców 

i nadzór, 

• tolerowanie przez nadzór złych praktyk, 

• świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy szczególnie  

u przedsiębiorców na końcu łańcucha podwykonawców, 

• niejasna odpowiedzialność (bądź brak świadomości odpowiedzialności)  

za bezpieczeństwo na stanowiskach pracy szczególnie na budowach z mocno 

rozbudowanym łańcuchem podwykonawców – w łańcuchu kontraktów istnieją 

podmioty, których w ogóle nie ma na budowie (są tylko pośrednikami); duże firmy 

mają odpowiednie zapisy w kontraktach spychające odpowiedzialność na najniższych 

w hierarchii budowy, a w łańcuchu kontraktów zapisy te znikają na pewnym etapie i 

pojawiają się sytuacje,w których nikt nie czuje się odpowiedzialny za bezpieczeństwo, 

• niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami – zbyt mała liczba osób 

nadzorujących.  

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku kontroli placów budów w 2015 roku inspektorzy pracy wydali: 

• 3989 decyzji dotyczące zagadnień zawartych w liście kontrolnej, 

• 3497 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

• 152 decyzje wstrzymania prac, 

• 340 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

• 87 decyzji skierowania do innych prac 104 pracowników,  

• 11 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 150 wystąpień zawierających 282 wnioski.  

Nałożyli 165 mandatów za popełnienie 698 wykroczeń na łączną kwotę 187 800 zł.  

Skierowali 5 wniosków do sądu za popełnienie 24 wykroczeń. 

Zastosowali 125 środków wychowawczych za popełnienie 314 wykroczeń.  

Skierowano 2 wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
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Współpraca z organami nadzoru i kontroli: 

Inspektorzy pracy w wyniku dokonanych ustaleń skierowali: 

• Państwowy Nadzór Budowlany – 5 informacji o wynikach kontroli (dotyczyły 

stwierdzonych nieprawidłowości należących do kompetencji PINBu), 

• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 2 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły 

przekroczenia uprawnień przez lekarza medycyny pracy), 

• Urząd Skarbowy – 4 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły stosowania umów 

o dzieło przy wykonywaniu prac budowlanych), 

• Straż Graniczna – 1 informację o wynikach kontroli (dotyczyła nieprawidłowości 

związanych z zatrudnieniem cudzoziemców), 

• Wojewoda – 4 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły nieprawidłowości związanych 

z zatrudnieniem cudzoziemców),  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 4 informacje o wynikach kontroli.  

 

Działania prewencyjne 

W ramach działań prewencyjnych przeprowadzono 17 szkoleń w związku z realizacją 

programu informacyjno - prewencyjnego w budownictwie „Budowa STOP wypadkom!”.  

W szkoleniach tych uczestniczyło łącznie 508 osób. 

Stałym nadzorem inspektorów pracy objęto 3 budowy na terenie województwa.  

Tą formę działań prewencyjnych zastosowano na dużych budowach, które ze względu  

na specyfikę generowały nietypowe zagrożenia lub ze względu na charakter budziły 

zainteresowanie opinii publicznej i mediów i były priorytetowe dla mieszkańców: 

• Budowa Dworca Fabrycznego obejmuje budowę podziemnego dworca kolejowego 

i autobusowego znajdującego się w ścisłym centrum miasta. 

• Budowa trasy w-z rozpoczęła się w listopadzie 2013 r. i przebiega wzdłuż całego 

miasta od jego zachodnich do wschodnich krańców. Kumulacja prac budowlanych 

znajdowała się w centralnym dla miasta punkcie i zamykała centrum dla ruchu 

samochodowego. 

• Budowa autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn. Inwestycja obejmuje budowę 

40 km autostrady oraz budowę blisko 90 obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, 

estakad i przepustów). 

W ramach współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi zorganizowano konkurs 

wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

dla młodzieży kształcącej się w zawodach budowlanych. W dniu 15 kwietnia 2015 roku 

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbył się finał wojewódzki, do którego 
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przystąpiło 32 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa. 

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uczestniczył w Targach Budowlanych 

„INTERBUD”. Na stoisku oferowano publikacje PIP, a także udzielano porad w zakresie bhp.  

W 2015 roku 13 pracodawców przystąpiło do programu prewencyjnego. Inspektorzy pracy 

przez cały okres trwania programu wspomagali pracodawców wizytując ich budowy. 

Kontynuowano także współpracę z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa  

w zakresie podnoszenia wiedzy na temat sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz z firmami należącymi do Porozumienia w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa.  

 

Uzyskane efekty 

Przedsiębiorcy wykonali 3671 decyzji (co stanowi 92% wszystkich wydanych decyzji) 

dotyczących 10230 pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych  

i miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 

Wykonano 100% decyzji dotyczących ochrony przeciwporażeniowej instalacji  

i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wykonano 100% decyzji dotyczących wyposażenia 132 pracowników w środki 

ochrony indywidualnej. 

Wykonano 99,4% decyzji dotyczących prac na wysokości, w tym zastosowania 

środków ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy, zabezpieczenia dojść oraz klatek 

schodowych oraz otworów w stropach i ścianach. 

Wykonano 90% decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, w tym 

zapewnienia właściwego posadowienia, poręczy ochronnych i podestów.  

Wykonano 100% decyzji dotyczących bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn  

i urządzeń, w tym zapewnienia osłon i instrukcji bhp.  

Zapewniono odpowiednie miejsca do składowania materiałów, wykonano 95,5% 

wydanych decyzji w tym zakresie. 

Wykonano 64% decyzji dotyczących braku instrukcji bezpiecznego wykonywania 

robót. 

Zabezpieczono stanowiska pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 

atmosferycznymi, wykonano 97,6% wydanych decyzji dotyczących tej nieprawidłowości. 

Wykonano 100% decyzji dotyczących bezpieczeństwa prac ziemnych.  
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Przykłady efektów. 
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Porównanie wyników z kontrolami z poprzednich lat 

Odsetek budów, na których stwierdzono  
nieprawidłowości (w latach) 20

15
 

20
14

 

20
13

 

20
12

 

20
11

 

20
10

 

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych 54 53 47 56 51,5 66 

Zabezpieczenie przewodów przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 

72 66 68 72 62 61 

Składowanie materiałów 30 29 31 37 34 39 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (brak) 36 17 14 14 8 11 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót 30 28 25 26 31,5 35 

Zabezpieczenie ścian wykopów 11 13 10 13 8 11 

Środki ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości  

39 34 33 37 46 47 

Zabezpieczenie przejść i dojść do stanowisk 

pracy przed upadkiem z wysokości 

37 25 32 26 31 40 

Zabezpieczenie otworów w stropach, 

ścianach zewn., szybów dźwigowych itd. 

23 23 15 28 30 37 

 
Porównanie wyników statystycznych w przeliczeniu na jednostkową budowę 
 
Liczba 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

• decyzji ogółem 16,5 14,9 14,0 19,3 17,0 18,6 

• decyzji ustnych 14,4 13,2 13,0 17,0 15,5 17,3 

• decyzji wstrzymania 0,63 0,70 0,55 0,65 0,6 0,6 

• decyzji skierowania 0,36 0,38 0,26 0,33 0,3 0,3 

• mandatów 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 

• stwierdzonych wykroczeń 4,3 4,0 3,3 4,0 3,3 3,1 

 
Analiza zestawienia zastosowanych środków prawnych w przeliczeniu na jedną 

budowę wskazuje, że wzrosła liczba wydanych decyzji, a także stwierdzonych wykroczeń 

i nałożonych mandatów. Nieznacznie zmalała liczba decyzji wstrzymania  

i skierowania. Natomiast w zestawieniu porównującym częstotliwość występowania 

określonych nieprawidłowości nastąpił znaczący wzrost nieprawidłowości. Może to 
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świadczyć zarówno o pogorszeniu stanu bezpieczeństwa na budowach, jak również o 

właściwym doborze budów do kontroli.  

 
Podsumowanie  

Rok 2015, podobnie jak 2014, był bardzo trudny dla firm prowadzących prace 

budowlane na terenie Łodzi oraz dla samych mieszkańców. Nasilenie prac realizowanych  

w strategicznych dla miasta miejscach powodowała paraliż komunikacyjny miasta i tym 

samym utrudnienia dla mieszkańców i dużą nerwowość pracowników i pracę w wysokim 

stresie. 

Głównymi przyczynami nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy jest brak 

środków finansowych spowodowany zbyt rozbudowaną choinką podwykonawców  

i akceptowaniem tzw pośredników, którzy zabierają część zysków, a na budowach nie 

prowadzą żadnych prac. Problemem nadal pozostaje brak dostatecznej wiedzy oraz brak 

wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza zatrudnionych jako osoby kierujące 

pracownikami. Większe budowy kubaturowe są prowadzone przez duże firmy budowlane 

(np. zrzeszone w Porozumieniu) i tam standardy bezpieczeństwa muszą być spełnione przez 

wszystkich pracujących. Problemem pozostają inwestycje mniejsze, realizowane przez małe 

firmy współpracujące ze sobą od lat i często powiązane rodzinnie. W takich firmach starsi 

stażem pracownicy sami decydują o organizacji swoich stanowisk pracy, a biorąc pod uwagę 

ich słabe przygotowanie w tym zakresie stan bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia.  

Osoby nadzorujące takie budowy mają niewłaściwe podejście do bezpieczeństwa, 

priorytetem jest termin i zysk.  
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Temat T216 „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkcji 
prefabrykatów budowlanych, w tym betonowych i stolarki budowlanej 
oraz w cegielniach” 

 
Charakterystyka badanych zagadnień 

Stosownie do wytycznych i zawartości karty kontrolnej wykorzystywanej podczas 

kontroli tematu T216 oceną objęte zostały w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

poniższe zagadnienia: 

• przygotowanie pracowników oraz innych osób do pracy w zakresie obejmującym 

ocenę realizacji obowiązków pracodawców w dziedzinie szkolenia bhp, 

profilaktycznych badań lekarskich, wyposażenia w odzież i obuwie robocze, środki 

ochrony indywidualnej oraz informowania o ryzyku zawodowym. Sprawdzano też, czy 

osoby obsługujące maszyny i   urządzenia techniczne posiadają odpowiednie 

kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne; 

• stan obiektów i pomieszczeń pracy w zakresie obejmującym spełnienie wymagań 

dotyczących powierzchni, wysokości, kubatury pomieszczeń pracy ich stanu 

technicznego, oświetlenia, wentylacji, ogrzewania, zabezpieczenia i oznakowania 

miejsc niebezpiecznych. Inspektorzy pracy ocenili ponadto warunki higieniczno-

sanitarne pracowników odnosząc się do rodzaju, wielkości i wyposażenia 

pomieszczeń oraz ich stanu technicznego i higieniczno-sanitarnego;  

• organizacja stanowisk pracy w zakresie ich dostępności, możliwości swobodnego 

wykonywania czynności, niezbędnego wyposażenia i oprzyrządowania oraz 

zabezpieczenia pracowników przed szkodliwym działaniem czynników środowiska 

pracy powstających podczas procesów produkcyjnych – głównie hałasu i zapylenia;  

• stan urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich zabezpieczenie przed możliwością 

uszkodzeń mechanicznych, dostępem osób postronnych, a w konsekwencji 

porażeniem prądem elektrycznym; 

• stan maszyn i urządzeń technicznych z uwzględnieniem zabezpieczeń elementów 

ruchomych i niebezpiecznych, wyposażenia w urządzenia do zatrzymania 

awaryjnego, czytelnego oznakowania elementów sterowniczych wpływających na 

bezpieczeństwo użytkowania; sprawdzano, czy pracownikom obsługującym maszyny 

i urządzenia techniczne udostępniono instrukcje ich bezpiecznej obsługi;  

• stan techniczny dróg wewnątrzzakładowych, przejść komunikacyjnych, organizację 

ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, ich oznakowanie wg przepisów o ruchu 

drogowym, dostosowanie do używanych środków transportu. Zwracano uwagę na ład 

i porządek, stan środków transportu, urządzeń do transportu oraz przestrzeganie 
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normatywów przemieszczanych przedmiotów z uwzględnieniem instrukcji 

bezpiecznego przemieszczania przedmiotów; 

• warunki magazynowania, składowania materiałów i wyrobów w zakresie doboru 

właściwego miejsca oraz sposobu składowania, przystosowania magazynów do 

rodzaju składowanych materiałów. Sprawdzano, czy zostały opracowane  

i udostępnione instrukcje określające bezpieczne sposoby składowania  

i magazynowania materiałów i wyrobów. 

 

W 2015 r. na terenie działalności OIP Łódź kontrolami objęto 20 zakładów 

zajmujących się produkcją materiałów budowlanych. Kontrolami objęto małe i średnie 

zakłady produkcyjne, w których pracowało łącznie 291 osób, z czego 275 zatrudnionych było 

w ramach stosunku pracy. Bezpośrednio przy produkcji materiałów budowlanych narażonych 

na zagrożenia i szkodliwości związane z procesami produkcyjnymi było 235 pracowników. 

Z dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy wynikało, iż nieprawidłowości   

w mniejszym lub większym zakresie wystąpiły w każdym z badanych zagadnień. Analizując 

ich zakres i częstotliwość występowania można wyodrębnić grupy najczęściej występujących 

nieprawidłowości i zagrożeń jakie one stwarzały. Analizy dokonano w odniesieniu 

do systematyki przyjętej w karcie kontrolnej do tematu T216 wg kodów, które tam zostały 

wymienione. 

 

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami były: 

• brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne elementów niebezpiecznych maszyn oraz 

urządzeń produkcyjnych i transportowych, niewłaściwe, nieoznakowane elementy 

sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi, brak instrukcji bezpiecznej 

obsługi. Stanowiły one ok. 14,1% ogółu ujawnionych podczas kontroli 

nieprawidłowości. Często stanowiły zagrożenia o charakterze bezpośrednim. Były 

wynikiem braku zabezpieczeń elementów ruchomych maszyn znajdujących się  

w strefach roboczych na stanowiskach pracy lub innych miejscach dostępnych dla 

osób zatrudnionych lub postronnych. Najczęściej były to nieosłonięte przekładnie 

pasowe, koła pasowe napędowe, np.: 
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Fot. nr 1. Nieosłonięta przekładnia pasowa i koła napędowe dostępne dla obsługi i osób 

postronnych  

 

 
Fot. nr 2. Nieosłonięta przekładnia pasowa i koła napędowe przenośnika ślimakowego 

dostępne dla obsługi i osób postronnych  
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• Elementy robocze oraz przekładnie i koła napędowe osłonięte nieprawidłowo, 

niepełnymi, prowizorycznymi i niestabilnymi osłonami, przykłady poniżej: 

 

 

 

 
Fot. nr 3. Prowizoryczna, fragmentaryczna osłona nad przekładnią pasową napędu oraz 

tarczą tnącą pilarki tarczowej do cięcia  wzdłużnego  

 

 

 
Fot. nr 4.  Prowizoryczna, fragmentaryczna osłona nad tarczą ścierną, całkowity brak 

osłony przekładni pasowej i osi przy szlifierce - ostrzałce  
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• Nieosłonięte elementy robocze maszyn 

 

 
Fot. nr 5. Niezabezpieczony wał nożowy strugarki-wyrówniarki  

 

• nieprawidłowości dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy stanowiące około 13,5% 

ogółu ujawnionych nieprawidłowości. Około ¾ z nich w tej grupie dotyczyło braku 

zabezpieczenia, braku oznakowania i niewłaściwego oznakowania miejsc 

niebezpiecznych na terenie zakładu pracy np. wystających ostrych elementów, 

uskoków w ciągach komunikacyjnych, otworów technologicznych, powierzchni 

wzniesionych ponad otaczający teren. Wskazywano tez na zły stan obiektów 

budowlanych i ich nieprzystosowanie do rodzaju prowadzonej produkcji,  

• uchybienia dotyczące przygotowania pracowników do pracy, które stanowiły 12,8%  

nieprawidłowości. Ich rozkład w tej grupie był dość równomierny i w podobnym 

zakresie dotyczył szkoleń bhp, badań lekarskich, wyposażenia w odzież i obuwie 

ochronne, środki ochrony indywidualnej, uprawnień kwalifikacyjnych. Rozmiary 

naruszeń przepisów bhp nie były zbyt rozległe, w sumie stanowiły natomiast sporą 

liczbę. W szerszym zakresie ujawnione nieprawidłowości dotyczyły kwestii oceny 

ryzyka zawodowego i instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej, 

• nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z powodu 

niezabezpieczonych odpowiednio instalacji będących pod napięciem, 

niezabezpieczonych rozdzielni elektrycznych, pulpitów sterowniczych, 

niezabezpieczonych przewodów elektrycznych przed możliwością uszkodzeń 

mechanicznych. Uwagi kontrolujących dotyczyły ponadto braku badań i pomiarów 

ochrony podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochrony przy 

uszkodzeniu. Nieprawidłowości tej grupy stanowiły 8,6% ogółu, 
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• uwagi dotyczące transportu obejmujące 5,5%  wszystkich nieprawidłowości. Odnosiły 

się do złego stanu technicznego środków i urządzeń do transportu, nieustalenia 

zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, braku ich oznakowania zgodnie  

z przepisami o ruchu drogowym. Kwestionowano kilkakrotnie brak instrukcji bhp przy 

ręcznych pracach transportowych, 

• nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania materiałów i wyrobów 

polegające na niewłaściwym doborze miejsca i sposobu składowania, 

nieopracowaniu instrukcji dotyczących składowania i magazynowania stanowiły 3,8% 

nieprawidłowości. Brak instrukcji składowania i magazynowania powodował, iż 

sposób składowania był często koncepcją samych pracowników, którzy np. 

składowali materiały jak na poniższej fotografii dokumentującej konstrukcję swoistej 

„krzywej wieży” z drewnianych palet: 

 
Fot. nr 6. Wysoki stos ułożonych drewnianych palet w stanie chwiejnej równowagi grożący 

przewróceniem  
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Według pracodawców. 

Pracodawcy kontrolowanych zakładów wskazywali, iż występujące nieprawidłowości 

najczęściej są: 

• wynikiem słabej kondycji finansowej ich zakładów, wynikiem ich niedoinwestowania, 

czego mają pełną świadomość. Świadomie wzbraniają się przed odważnym 

zainwestowaniem opartym o kredyty ze względu na niepewność rynku zbytu. Wielu  

z nich podnosiło, iż nie miało zagwarantowanej sprzedaży produkowanych wyrobów. 

Jedni odkładali część produkcji na place magazynowe, inni produkowali nieregularnie 

z okresami celowych przestojów, realizując tylko konkretne zamówienia klientów. 

Twierdzili, iż obawiają się korzystać z kredytów, gdyż nie mają pewności zbytu 

produktów i gwarancji spłacenia kredytów, natomiast nie wypracowują zysków, które 

pozwoliły by na ich spłatę. W związku z tym nie dokonują zakupów nowoczesnych, 

bezpiecznych maszyn, oszczędzają na okresowych przeglądach urządzeń;   

• wynikiem nieznajomość przepisów i wymagań bhp ze względu m.in. na ich dużą ilość 

i szczegółowość, których pracodawca nie jest w stanie przyswoić sobie. Wskazywali 

przy tym na słabą efektywność szkoleń w zakresie bhp dla pracodawców i osób 

kierujących pracownikami oraz brak instytucji, która mogłaby kompleksowo 

edukować, informować i  doradzać pracodawcom we wszystkich sprawach 

dotyczących prowadzenia małych zakładów pracy tj. wymagań w zakresie prawa 

pracy, bezpieczeństwa, wymagań higieniczno-sanitarnych, przepisów 

ubezpieczeniowych, skarbowych, ochrony środowiska, p.poż.; zdaniem pracodawców 

obecnie przychodzi na kontrole wiele organów kontrolnych, czasami jeden za drugim, 

z których każdy ma swoje wymagania, często bardzo szczegółowe, których 

pracodawca w małym zakładzie nie jest w stanie zgłębić i opanować. Nie stać ich 

natomiast, ze względów finansowych, na zatrudnienie służb i specjalistów każdej 

dziedzinie;  

• wynikiem niskiej kultury pracy samych pracowników, którzy nie mają nawyków  

i poczucia obowiązków w zakresie zasad bezpiecznej pracy. Niechętni są wszelkim 

„utrudnieniom” i jakimkolwiek dodatkowym wysiłkom związanym z obowiązkami 

dotyczącymi bezpiecznej pracy takimi jak: stosowanie środków ochrony 

indywidualnej, założenie, zamocowanie lub sprawdzenie prawidłowości zamocowania 

osłon przy maszynach, uporządkowanie stanowiska pracy, dbałość o maszyny, 

sprzęty, wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych; 

• wynikiem zaniedbań, jak przyznawali niektórzy pracodawcy, z ich strony. Ich ciągłe, 

pełne i osobiste zaangażowanie w prowadzenie produkcji, pozyskiwanie klientów, 
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zapewnienie surowców i zbytu, utrzymanie sprawności produkcyjnej maszyn  

i urządzeń, kontakt z rożnymi instytucjami i urzędami absorbują ich czas i uwagę na 

tyle, iż oddalają się od problematyki bhp.  

 

Według inspektorów pracy. 

Inspektorzy pracy jako przyczyny naruszeń prawa wskazywali: 

• niewystarczające zaangażowanie pracodawców w problematykę bhp. Dla wielu  

z nich celem najważniejszym jest funkcjonowanie zakładu i jego ekonomiczne 

możliwości. Temu poświęcają w całości swój czas, zaangażowanie, energię. 

Problematyka bhp jest na drugim planie, a czasami tylko w tle. Sami omijają 

nieprawidłowości o które się potykają, nie zwracają uwagi pracownikom - nie 

wymagają od nich przestrzegania przepisów i zasad bhp, nie motywują też 

pracowników do bezpiecznej pracy; 

• niewystarczające zaangażowanie i działania służb bhp przejawiające się 

niewystarczającą ilością, czy wręcz brakiem bieżących kontroli stanu bhp  

w zakładach pracy. Jak wspomniano wyżej, kontrolami zostały objęte małe i średnie 

zakłady pracy, w których nie zorganizowano własnych służb. Zadania służb bhp i to 

tylko niektóre realizowane są najczęściej przez specjalistów bhp z zewnątrz. 

Najczęściej realizują oni tylko wybrane zadania, które im zlecono i za które zapłacono 

np. przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego, przeprowadzenie szkolenia 

wstępnego ogólnego w zakresie bhp, czasem okresowego, opracowywanie ryzyka 

zawodowego. Wyraźnie widoczny jest w kontrolowanych zakładach brak bieżących 

kontroli stanu bhp, które powinny ujawnić i doprowadzić do usunięcia zdecydowanej 

większości nieprawidłowości wskazanych przez inspektorów pracy podczas kontroli 

będących przedmiotem niniejszej analizy; 

• niski, nieefektywny poziom szkoleń z zakresu bhp dla pracowników. W wielu 

przypadkach szkolenia okresowe są przeprowadzane jednoosobowo przez 

pracowników służb bhp, którzy nie dysponują żadnymi pomocami szkoleniowymi, 

salą, dostosowanym do indywidualnych potrzeb programem szkolenia, 

umiejętnościami dydaktycznymi, a czy wiedzą – trudno stwierdzić. Pracownicy z tych 

szkoleń nie wynoszą nic poza zaświadczeniem z ukończonego szkolenia 

potwierdzającego formalne spełnienie obowiązków w tym zakresie; 

• niedoinwestowanie małych zakładów produkujących materiały budowlane, w czym 

inspektorzy pracy zgodzili się z twierdzeniami pracodawców. Niepewność, czy 

niemożność zbytu produktów i wyrobów powstrzymuje pracodawców przez chęcią 

inwestowania w swoje zakłady, w nowy i nowoczesny park maszynowy, obiekty 

budowlane, porządne pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.  
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W związku z tym eksploatowane są często maszyny i urządzenia starszej generacji, 

niepoddawane ocenom spełnienia wymagań minimalnych, niedostosowane do tych 

wymagań, często ulegające awariom, nieposiadające już oryginalnych osłon  

i zabezpieczeń oraz najnowszych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pracy 

 
Dane liczbowe dotyczące liczby kontroli i zastosowanych środków prawnych 

Wśród objętych w ramach tematu kontrolami 20 zakładów zajmujących się produkcją 

materiałów budowlanych:  

• 14 kontroli przeprowadzono w zakładach produkujących prefabrykaty betonowe; 

• 3 kontrole w zakładach produkujących cegłę; 

• 2 kontrole w zakładach produkujących stolarkę okienną; 

• 1 kontrolę w zakładzie produkującym wyroby kamienne (parapety okienne). 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano 312 decyzji 

nakazowych, w tym 168 na piśmie i 144 ustne. Większość pisemnych decyzji nakazowych 

miała charakter terminowy, ale również w trybie natychmiastowym wstrzymano eksploatację 

17 maszyn, 3 pracowników skierowano do innych robót, w jednym przypadku wstrzymano 

prace. Ponadto wydano 17 decyzji nakazowych podlegających natychmiastowemu 

wykonaniu w trybie art. 108 k.p.a. dotyczących likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla 

zdrowia i życia. 

Uchybienia dotyczące spraw dokumentacyjnych, porządkowych i organizacyjnych 

zostały uregulowane 20 wnioskami zawartymi w wystąpieniach oraz 4 poleceniami. 

Występujące nieprawidłowości będące naruszeniami przepisów i zasad bhp stanowiły 

wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

inspektorzy pracy wskazali łącznie na 77 popełnionych wykroczeń i zastosowali środki 

sankcyjne. Nałożyli na 9 osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów prawa, w tym na 7 

pracodawców i na 2 osoby działające w imieniu pracodawcy mandaty karne na sumę 

10.500,- zł. W przypadku jednego pracodawcy skierowano do sądu wniosek o ukaranie. 

W odniesieniu do 3 pracodawców i 1 osoby działającej w imieniu pracodawcy zastosowali 

środki wychowawcze w postaci pouczenia i ostrzeżenia. 

 
Uzyskane efekty 

Na chwilę obecną nie można dokonać pełnej oceny uzyskanych efektów 

przeprowadzonych kontroli, bowiem nie upłynęły terminy realizacji wielu skierowanych do 

pracodawców decyzji nakazowych. Nie we wszystkich przypadkach pracodawcy 

poinformowali o wykonaniu nakazów. Można natomiast stwierdzić, że wynikiem 
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przeprowadzonych kontroli było usunięcie jeszcze w czasie ich trwania wielu 

nieprawidłowości, w tym stanowiących o występowaniu zagrożeń bezpośrednich, w wyniku 

wydanych ustnych decyzji nakazowych. Ogółem skierowano 144 ustne decyzje nakazowe,  

z których 123 zostały wykonane w trakcie trwania kontroli. Pracodawcy poinformowali też 

o wykonaniu 60 pisemnych decyzji nakazowych W wyniku ich realizacji m.in.: 

• wyeliminowano w 33 przypadkach zagrożenia związane z eksploatacją 

niezabezpieczonych odpowiednio, bez wymaganych osłon bądź będących w złym 

stanie technicznym maszyn i urządzeń technicznych, z obsługą których związanych 

było co najmniej 22 pracowników; 

• doprowadzono do zabezpieczenia, oznakowania 19 miejsc niebezpiecznych na 

terenie zakładów pracy co poprawiło warunki bezpieczeństwa dla co najmniej 19. 

pracowników; 

 

 
Fot. nr 7.  Wygrodzona, zabezpieczona i oznakowana, w wyniku działań inspektora pracy, 

strefa niebezpieczna napędów urządzeń węzła betoniarskiego  

 

• zlikwidowano w 10 przypadkach nieprawidłowości związane z prowadzeniem 

eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w sposób zagrażający 

bezpieczeństwu obsługi i otoczenia, a w dalszych 19 przypadkach nieprawidłowości 

dotyczące innych uchybień związanych z ich eksploatacją m.in.: braku zabezpieczeń 

tablic rozdzielczych przed dostępem osób postronnych, zabezpieczeń przed 

możliwością uszkodzeń mechanicznych, opisów i oznakowania wyłączników 

awaryjnych, badań i przeglądów instalacji - co poprawiło warunki pracy dla 20 osób; 
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Fot. nr 8.  Wygrodzona i zabezpieczona strefa niebezpieczna napędów węzła 

betoniarskiego w związku z nakazem inspektora pracy  

 

 

 
Fot. nr 9.  Odnowienie i opisanie przycisków pulpitu sterowniczego węzła betoniarskiego 

wykonane w wyniku działania inspektora pracy  
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Fot. nr 10.  Wykonanie, w wyniku działań inspektora pracy, wyłącznika awaryjnego prądu dla 

wszystkich urządzeń węzła betoniarskiego  

 

• 9 przypadkach opracowano i dostarczono pracownikom instrukcje bhp dotyczące 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia - dotyczyło 70 pracowników; 

• wykonano 21 decyzji nakazowych, które poprawiły warunki higieniczno-sanitarne dla 

57 pracowników poprzez uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń, uporządkowanie, 

doprowadzenie do higienicznego stanu; 

• 20. pracownikom dostarczono instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej, 

zawierające wskazówki co do sposobu użytkowania wcześniej dostarczonych im 

środków ochronnych; 

• 11. pracownikom dostarczono przewidzianą na ich stanowiskach pracy odzież  

i obuwie robocze. 

 

Podsumowanie  

Najistotniejszym zagrożeniem w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych,  

w tym betonowych i stolarki budowlanej oraz w cegielniach są zagrożenia urazowe 

wynikające z:  

• kontaktu pracowników z maszynami i urządzeniami nie posiadającymi odpowiednich 

osłon i zabezpieczeń elementów niebezpiecznych; 
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• przebywania, poruszania się pracowników w przestrzeni, gdzie występują strefy 

niebezpieczne, niezabezpieczone otwory technologiczne, niewidoczne uskoki, niskie 

nadproża; 

• możliwości kontaktu z urządzeniami będącymi pod napięciem – otwarte skrzynki 

rozdzielcze, pulpity sterownicze, uszkodzone izolacje przewodów elektrycznych;  

• nieudostępnienia pracownikom stanowiskowych instrukcji bhp, instrukcji użytkowania 

maszyn i urządzeń technicznych, instrukcji składowania i magazynowania, ręcznych 

prac transportowych, instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej. 

 

Charakter ujawnionych zagrożeń wskazuje na niewłaściwe, niewystarczające 

działania samych pracodawców, którzy nie wykazują dostatecznej troski o bezpieczne 

warunki pracy. Wyraźny jest też brak bieżącego nadzoru ze strony służb bhp. Również 

pracownicy nie mają nawyków bezpiecznych zachowań podczas wykonywania pracy. Można 

się też dopatrywać pewnego wpływu słabej kondycji finansowej kontrolowanych zakładów  

i niepewności pracodawców co do dalszej egzystencji. 

Źródłem większości problemów są sami pracodawcy, którzy nie podejmują 

wystarczających działań w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy  

w swoich zakładach. Nie podejmują nawet takich działań, które nie wymagają nakładów 

finansowych. Nie wymagają też skutecznych działań od podległych im służb bhp. Nie 

oddziałują w sposób skuteczny na pracowników, aby mobilizować ich do bezpiecznej pracy. 

 
Wnioski 

Zbiorcze wyniki kontroli dają podstawę do stwierdzenia, że kontrole tego tematu były 

uzasadnione. Ze względu na ustalony wcześniej zakres i program kontroli wynikający  

z wytycznych i kart pomocniczych w sposób usystematyzowany można było zbadać 

problemy i ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Ujawniono znaczną ilość 

nieprawidłowości i doprowadzono do ich usunięcia, co w pełni uzasadnia podjęte działania. 

Dało się też zidentyfikować i wyodrębnić wskazane wyżej grupy nieprawidłowości, co można 

wykorzystać podczas planowania dalszych kontroli w tej branży.  
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Temat T252 „Ograniczenie zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami 
rakotwórczymi i mutagennymi” 

 
Zakres realizowanego zadania. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami wytycznych do realizacji tematu T252 kontrole 

przeprowadzono głównie u pracodawców, którzy za 2014 r. przekazali do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach 

lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.  

Ponadto założono, że kontrolą zostaną także objęte zakłady, w których zagrożenia 

czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi występują, a pracodawcy nie dopełnili obowiązku, 

o którym mowa powyżej (przyjęto około 20% ogółu badanych podmiotów). 

Z uwagi na sondażowy charakter prowadzonych kontroli przyjęto bardzo szerokie 

spektrum substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych 

o działaniu rakotwórczym. Wytypowano zakłady prowadzące działalność produkcyjną, 

handlową, jak i przeprowadzające różnego rodzaju analizy i badania. Miało to zapewnić 

różnorodność substancji i czynników objętych analizą.  

W ocenie uwzględniono: 

• Konfekcjonowanie substancji i mieszanin chemicznych. 

• Procesy galwanizacyjne z udziałem związków chromu, niklu i kobaltu. 

• Analizy laboratoryjne w oparciu o odczynniki chemiczne. 

• Promieniowanie jonujące podczas prowadzonych badań i pomiarów. 

• Substancje palne tj.: 

o olej popirolityczny – źródło energii dla kotłowni,  

o niskowrząca benzyna – konfekcjonowana na stacji paliw. 

• Procesy technologiczne związane z narażeniem na pył drewna twardego. 

 
Liczba zakładów objętych kontrolą 

Kontrolą objęto 13 podmiotów gospodarczych. Pod względem liczy pracujących były  

to zakłady obejmujące wszystkie sektory, od małych zatrudniających 1 pracownika, po duże, 

w których pracę wykonywało ponad 650 osób.  

• 2 małe (poniżej 10 pracowników), 

• 4 średnie (zatrudnienie od 10 do 49 pracowników), 

• 2 duże (zatrudnienie od 50 do 99 pracowników), 

• 5 bardzo duże (zatrudnienie powyżej 100 pracowników). 
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Liczba osób zatrudnionych w kontrolowanych zakładach, w tym kobiet 

Struktura zatrudnienia obejmowała zarówno pracowników, jak i osoby wykonujące 

pracę na podstawie umów cywilno-prawnych oraz podmioty samozatrudniające się.  

Wśród 13 podmiotów gospodarczych objętych kontrolą 4 stosowały inną formę 

zatrudnienia niż umowy o pracę, co stanowi 30% podmiotów kontrolowanych. 

 

Ogółem pracujących w kontrolowanych zakładach było 2000 osób: 

• zatrudnionych w ramach stosunku pracy 1930 pracowników (w tym 693 kobiety), 

• pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych 56 osób,  

• podmiotów samozatrudniających się 7. 

 

W kontrolowanych podmiotach kobiety stanowią około 35% zatrudnionych 

pracowników, co stanowi stosunkowo wysoki procent. Taki wynik należy uzasadnić tym, iż 

znaczącą grupę pracowników zatrudnionych w laboratorium stanowią kobiety. 

 

Łącznie kontrolą objęto: 

• 44 substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

• 14 mieszanin chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

• 1 promieniowanie jonizujące, 

• 2 procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – prace 

związane z narażeniem na pył drewna twardego. 

Występowały one na 19 stanowiskach pracy, na których łącznie zatrudnionych było 

88 pracowników (w tym 40 kobiet) oraz 2 osoby pracujące na podstawie tzw. 

samozatrudnienia.  

 

 

Substancje/mieszaniny/czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym  

Przekazanie informacji do OIP 

Spośród 13 podmiotów objętych kontrolą 2 nie przekazały do OIP informacji  

o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych 

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz 2 przekazały taką informację niepełną. 

 

Rejestr prac  

Stwierdzono brak 3 rejestrów prac, których wykonywanie powoduje konieczność 

pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub 
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procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz w 3 rejestrach 

stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Rejestr pracowników 

W 2 podmiotach nie zaprowadzono rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach 

w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi oraz w 2 stwierdzono 

nieprawidłowości, łącznie objęło to 40 pracowników. 

 

Pomiary czynników 

W przeważającej większości podmiotów objętych kontrolą przeprowadzono pomiary 

szkodliwych dla zdrowia czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 

pracy. Oceną objęto 19 stanowisk pracy. Praktycznie tylko w jednym podmiocie takich 

pomiarów nie wykonano (mały zakład zatrudniający 1 pracownika przy renowacji mebli 

dębowych). 

Na 55 pracowników objętych oceną 10 nie poinformowano o wynikach pomiarów oraz 

6 przekazano tą informację w sposób nieprawidłowy. 

 

Programy szkoleń 

Ocenie poddano opracowane programy szkoleń z zakresu bhp dla 79 pracowników. 

Dla 17 z nich stwierdzono, iż nie uwzględniono w programie szkoleń bhp zagadnień 

związanych z zagrożeniami czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi. 

 

Ocena ryzyka zawodowego 

Kontrolę w zakresie oceny ryzyka przeprowadzono dla 141 stanowisk pracy,  

na których występują czynniki chemiczne, wśród których na 33 występują zagrożenia 

czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi. Dla jednego stanowiska nie przeprowadzono 

takiej oceny, dla 8 stanowisk stwierdzono nieprawidłowości (które dotyczyły 

23 pracowników), w tym na 4 nie dokonano oceny w zakresie czynników rakotwórczych lub 

mutagennych pomimo występowania takich zagrożeń - dotyczyły one 8 pracowników.  

Na 23 poddane ocenie stanowiska na 3 stanowiskach w 3 kontrolowanych 

podmiotach nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego czynności, przy których może 

nastąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne (remonty i naprawy urządzeń, awarie itp.) 

oraz na 3 stwierdzono uchybienia. 

Na 80 poddanych ocenie pracowników pracujących w kontakcie z substancjami 

chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym 3 nie poinformowano o ryzyku zawodowym występującym 

przy wykonywaniu tych prac oraz w stosunku do 6 stwierdzono uchybienia w tym zakresie. 
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Magazynowanie 

Ocenie w zakresie magazynowania i miejsc składowania (przechowywania) 

substancji lub mieszanin rakotwórczych poddano 19 obiektów. Tylko w jednym przypadku 

stwierdzono uchybienia.  

 
Przygotowanie pracowników do pracy  

Szkolenia bhp  

• Wstępne – oceną objęto 63 pracowników, w 4 przypadkach stwierdzono 

uchybienia. 

• Okresowe – oceną objęto 83 pracowników, w 8 przypadkach stwierdzono brak 

takiego szkolenia oraz w 7 przypadkach stwierdzono uchybienia. 

 

Badania lekarskie  

• Oceną objęto 87 pracowników – nie stwierdzono nieprawidłowości podczas 

przeprowadzania wstępnych badań lekarskich, w 2 przypadkach stwierdzono 

nieprawidłowości podczas przeprowadzania okresowych badań lekarskich.  

 

Ryzyko zawodowe – poinformowanie o przeprowadzonej ocenie 

• Oceną objęto 87 pracowników - w jednym przypadku stwierdzono niezapoznanie 

z oceną 2 zatrudnionych pracowników.  

 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej  

Pomiary czynników szkodliwych 

• Ocenie w zakresie przeprowadzonych pomiarów szkodliwych dla zdrowia 

czynników chemicznych w środowisku pracy poddano 33 stanowiska pracy. Na 

jednym stanowisku stwierdzono nieprzeprowadzenie takich pomiarów w ogóle, 

natomiast dla 8 wniesiono uwagi.  

 

Rejestr czynników szkodliwych 

• Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach 

pracy zaprowadzono na wszystkich 32 stanowiskach objętych kontrolą, na 

których wykonano pomiary takich czynników. W stosunku do 8 wniesiono uwagi. 

• W rejestrach czynników szkodliwych dla zdrowia znajdowały się karty badanych 

czynników, dla 8 stanowisk stwierdzono uchybienia w prowadzonych kartach. 
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Środki ochrony indywidualnej 

• Oceną w zakresie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej 

przed czynnikami chemicznymi objęto 77 pracowników. Na żadnym z badanych 

stanowisk nie stwierdzono braku takich ochron, ale wniesiono uwagi w zakresie 

wyposażenia w ochrony 9 pracowników.  

 

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 

Spis substancji niebezpiecznych 

• Oceniono 13 dokumentów zawierających spis stosowanych w zakładzie 

substancji i mieszanin niebezpiecznych. W jednym podmiocie stwierdzono brak 

takiego spisu oraz wniesiono uwagi do 2 dokumentów. 

 

Karty charakterystyki 

• Podczas kontroli ocenie poddano 649 substancji i mieszanin niebezpiecznych 

stosowanych w zakładzie, w jednym przypadku stwierdzono brak karty 

charakterystyki dla stosowanej substancji oraz w przypadku 2 kart wniesiono 

uwagi. 

 

Informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony 

Dostępność kart charakterystyki 

• Dostępność informacji z kart charakterystyki oceniono dla 652 substancji bądź 

mieszanin chemicznych. Tylko w przypadku 2 substancji stwierdzono uchybienia 

w przekazywaniu tych informacji.  

 

Informowanie o wynikach pomiarów 

• W zakresie informowania pracowników o wynikach pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia wykonanych w środowisku pracy objęto grupę 64 

pracowników, czego 7 pracowników nie poinformowano o tych wynikach, a dla 6 

pracowników przekazano tą informację wadliwie.  

 

Oznakowanie pojemników/zbiorników 

• Ocenę prawidłowości oznakowania zbiorników/pojemników przeprowadzono dla 

163 substancji lub mieszanin niebezpiecznych. Tylko w przypadku jednej 

substancji wniesiono uwagę. 
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Instrukcje 

• W kontrolowanych podmiotach ocenie poddano łącznie 142 instrukcje 

prowadzonych procesów technologicznych, tylko w jednym przypadku 

stwierdzono brak takiej instrukcji oraz w stosunku do jednej wniesiono uwagi, co 

stanowi zaledwie 1% ogółu. 

• Gorzej wygląda ten stosunek w przypadku instrukcji bhp dotyczących 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, gdyż na 

33 dokumentacje objęte oceną w 4 przypadkach wniesiono uwagi oraz 

stwierdzono brak 3 wymaganych instrukcji, co stanowi około 12% ogółu.  

 

Wentylacja  

Wentylacja ogólna 

• We wszystkich 29 obiektach poddanych ocenie zapewniono wentylację ogólną, 

ale w 2 obiektach stwierdzono uchybienia, które dotyczyły 7 pracowników. 

 

Wentylacja awaryjna  

• Na 6 obiektów poddanych ocenie, w których wymagana jest wentylacja awaryjna, 

stwierdzono brak takiej wentylacji w jednym obiekcje oraz w 1 stwierdzono 

nieprawidłowości w tym zakresie, które łącznie dotyczyły 5 pracowników.  

 

Wentylacja stanowiskowa  

• Na 60 stanowisk pracy objętych kontrolą, na których wymagana jest wentylacja 

stanowiskowa stwierdzono, iż wszystkie stanowiska zostały wyposażone w takie 

miejscowe lub stanowiskowe odciągi, ale do 3 z nich wniesiono uwagi, które 

objęły 8 pracowników.  

 

Magazynowanie i składowanie 

Miejsca składowania 

Ocenie podano 19 obiektów w zakresie magazynowana i miejsc składowania 

(przechowywania) chemikaliów. Nie stwierdzono braku wydzielania takich miejsc, tylko 

w jednym przypadku stwierdzono uchybienia.  

 

Instrukcje magazynowania 

Dla 13 podmiotów objętych kontrolą ocenie poddano 15 instrukcji magazynowania 

chemikaliów, w 2 przypadkach stwierdzono brak takich instrukcji pomimo obowiązku ich 

opracowania. 
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Informacja o wypadkach 

Ogółem w kontrolowanych zakładach odnotowano w: 

• 2012 – 16 wypadków, 

• 2013 – 28 wypadków, 

• 2014 – 14 wypadków. 

W każdym roku wystąpił 1 wypadek związany z czynnikami rakotwórczymi, a dokładniej 

z narażeniem na pyły drewna twardego, co stanowi łącznie zaledwie 3, to jest 7% ogółu 

wypadków. 

 

Podsumowanie  

Trudno w sposób jednoznaczny wypowiadać się w zakresie kompleksowej oceny 

stanu przestrzegania przepisów bhp w kontrolowanych zakładach z uwagi na bardzo 

różnorodne podmioty poddane ocenie - zarówno w zakresie profilu działalności, jak i stanu 

zatrudnienia. Założeniem przyjętym podczas realizacji tematu było objęcie kontrolami jak 

najbardziej szerokiego profilu podmiotów celem ustalenia, czy znajomość i interpretacja 

przepisów w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych jest wystarczająca, aby 

zapewnić prawidłowe działania tych podmiotów.  

Można z cała pewnością stwierdzić, iż o ile znajomość przepisów (poza małymi 

podmiotami) nie jest najgorsza, to wiele do życzenia pozostawia interpretacja tych 

przepisów. Błędów w tym zakresie nie ustrzegły się również duże zakłady pracy pomimo 

posiadania własnych wydzielonych komórek prowadzących sprawy bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wszystkie nieporozumienia wynikły na etapie interpretacji pojęcia „narażenia”. 

 
Z uwagi na szeroko prowadzone rozmowy z kontrolowanymi podmiotami, w tym także 

przy udziale związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy można uznać, że cel 

kontroli - ograniczenie zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi 

i mutagennym - został osiągnięty. Na pewno pobudził dyskusję i skłonił do refleksji. Główna 

poprawa dotyczy świadomości zagrożeń stwarzanych przez pracę w kontakcie z szkodliwymi 

czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. Prawidłowa organizacja stanowisk pracy 

i procesów technologicznych rzutuje na bezpieczeństwo pracy. Jeśli zostanie podniesiona 

świadomość tych zagrożeń wśród pracowników na konkretnym stanowisku pracy łatwiej 

będzie zabezpieczyć pracownika przed skutkami tych czynników. I nie chodzi tu o straszenie 

pracowników ewentualnymi zachorowaniami, ale o świadomość poziomu zagrożenia  

i związanej z tym profilaktyki. Jest to bardzo istotne w kontekście stwierdzonych przez 

inspektorów pracy w czasie kontroli braku wiedzy pracowników o wynikach badanych 

czynników na stanowiskach pracy.  
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Wnioski  

Przeprowadzone kontrole wskazują bezspornie na brak jednoznacznych uregulowań 

(interpretacji) w zakresie narażenia i kontaktu z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi. 

Część kontrolowanych podmiotów prowadzi bardzo ścisłą rejestrację prowadzonych prac,  

a inne tylko w zakresie stałych stanowisk pracy. Uzależnienie narażenia od pomierzonej 

dawki na stanowisku pracy nie uwzględnia tak zwanej wrażliwości osobniczej oraz nie 

uwzględnia nierównomierności pracy. Przy tym należy pamiętać, że badania obejmują 

pewien wskazany opisany odcinek czasu, a wynik często jest efektem analizy 

matematycznej.  

Niepokojącym jest również niski poziom sporządzanej dokumentacji przez służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, czy to w zakresie rejestrów prac i pracowników, 

czy to oceny ryzyka. Nasuwa się stwierdzenie, że ocena ryzyka często jest listą założeń 

ramowych, które powinny być osiągnięte na stanowisku pracy, a nie listą odzwierciedlającą 

stan faktyczny, gdyż nie bazuje na dokumentach wewnątrzzakładowych.  

Z uwagi na duże narażenie pracowników na zachorowania o utajonym przebiegu 

istotnym jest ścisła współpraca z lekarzami przeprowadzającymi badania profilaktyczne  

w zakresie rzetelnego przekazywania informacji o warunkach pracy na stanowisku pracy. 

Rolą lekarza jest określanie czasokresu oraz zakresu przeprowadzania profilaktycznych 

badań w zależności od ryzyka zachorowania.  

Z tego też względu działania służby bhp i lekarza medycyny pracy powinny być rzetelne  

i adekwatne do zagrożeń występujących w procesach pracy, a czynnik ekonomiczny nie 

może decydować o sumienności realizowanych zadań.  
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Temat T260  „Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących 
roboty torowe”. 

 

Celem kontroli było usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz dokonanie oceny 

stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania robót 

torowych, w tym także właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót. 

Przeprowadzono kontrole na 16 różnych odcinkach, na których skontrolowano 26 

wykonawców robót torowych. 

 

Szkolenia w dziedzinie bhp. 

W wyniku sprawdzenia obowiązku poddawania pracujących szkoleniom w zakresie 

bhp ustalono, że spośród 169 osób objętych kontrolą nie poddano 15 pracujących szkoleniu 

w formie instruktażu stanowiskowego, a w 30 przypadkach stwierdzono uchybienia, jak np. 

brak udokumentowania przeprowadzonych szkoleń. Ponadto nie poddano dwóch 

pracowników szkoleniu okresowemu. 

 

Profilaktyczne badania lekarskie. 

Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie poddawania pracowników profilaktycznym 

badaniom lekarskim. Ustalono, że 5 pracowników nie poddano wstępnym badaniom 

lekarskim (na 161 skontrolowanych). 

 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i 

obuwie robocze. W jednym przypadku pracownik nie używał przydzielonej odzieży i obuwia 

roboczego. 

Natomiast 4 pracownikom na 168 skontrolowanych nie przydzielono środków ochrony 

indywidualnej. 

 
Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne. 

Skontrolowano 39 pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac, dla których 

wymagane jest posiadanie dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych. Stwierdzono 

zatrudnianie jednego pracownika nieposiadającego uprawnień energetycznych (do obsługi 

sprężarki) i jednego pracownika nieposiadającego uprawnień spawacza.  

W trakcie przeprowadzanych kontroli 11 pracowników zatrudnionych było przy 

pracach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. W jednym przypadku operator 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 125 

koparki dwudrogowej Atlas poruszającej się po zamkniętym torze nie posiadał dodatkowych 

uprawnień kwalifikacyjnych do kierowania pojazdem poruszającym się po torach kolejowych.  

 

Udzielanie pracownikom wykonawcy informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa 
i zdrowia podczas wykonywanych prac (stosownie do wytycznych Ibh 105). 

Ustalono, że 4 pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu robót torowych nie 

udzielono informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywanych 

prac związanych z pracami torowymi.  

 

Ocena ryzyka zawodowego. 

Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego. 

Trzech pracowników na 163 skontrolowanych nie poinformowano o ryzyku zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą. 

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. 

Spośród 26 skontrolowanych podmiotów w 3 przypadkach nie wyznaczono 

pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a w 7 przypadkach stwierdzono brak środków 

do udzielania pierwszej pomocy. 

 

Pomieszczenia higienicznosanitarne. 

W 8 kontrolowanych podmiotach nie zapewniono pracownikom pomieszczeń 

socjalnych. Dotyczy to głównie robót o krótkim okresie ich wykonywania (do kilku dni) typu 

modernizacja przejazdu.  

 

Organizacja prac, stanowiska i procesy pracy przy pracach związanych z robotami 
torowymi. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• nie zapewniono bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami  

(w 3 kontrolowanych podmiotach), 

• nie zapewniono instrukcji stosowanych znaków i sygnałów bezpieczeństwa  

(2 kontrolowane zakłady), 

• w 4 zakładach nie opracowano instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 

budowalnych, wskutek czego 16 pracowników nie zostało zapoznanych z 

instrukcją, 
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• brak wyznaczenia sygnalistów do obserwowania szlaku i sygnalizowania 

zbliżających się pojazdów kolejowych (w dwóch kontrolowanych zakładach), 

• brak i niewłaściwe wyposażenie sygnalistów w przybory sygnałowe i środki 

łączności (9  kontrolowanych zakładów). 

 

Prace na wysokości, roboty ziemne – wykopy. 

Stwierdzono trzy przypadki pracy na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 

przed upadkiem z wysokości: 

• w czasie kontroli robót torowych związanych z remontem mostu nie 

zabezpieczono pracowników przed upadkiem z wysokości z konstrukcji mostu 

trzech pracowników,  

• nie zabezpieczono dwóch pracowników przed upadkiem z wysokości podczas 

prac związanych z pracami antykorozyjnymi mostu kolejowego z pomostu 

rusztowania, 

• pracownik wykonujący roboty związane z betonowaniem mostu nad ciekiem 

wodnym  korzystał z pomostu usytuowanego na wysokości około 1,7 m bez 

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.  

 

Maszyny i urządzenia techniczne. 

Stwierdzono przypadek użytkowania podczas robót torowych związanych  

z modernizacją przejazdu kolejowego koparki Atlas, która nie została wyposażona  

w sygnalizator napięcia bądź blokadę obrotu wysięgnika uniemożliwiającą przypadkowe 

wejście w strefę niebezpieczną (roboty wykonywano w obrębie czynnej napowietrznej linii 

energetycznej wysokiego napięcia 15 kV i czynnej linii trakcyjnej 3 kV). 

Podczas wymiany rozjazdów stacji Koluszki koparka Atlas również nie została 

wyposażona w sygnalizator napięcia bądź blokadę obrotu wysięgnika, uniemożliwiającą 

przypadkowe wejście w strefę niebezpieczną (roboty wykonywano w obrębie czynnej linii 

trakcyjnej 3 kV). 

W wyniku sprawdzenia obowiązku zapewnienia instrukcji bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczących obsługi 32 maszyn i urządzeń ustalono, że do 9 skontrolowanych maszyn 

nie zapewniono instrukcji ich obsługi.  
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Urządzenia i instalacje energetyczne. 

Podczas kontroli prac torowych korzystano z urządzeń i instalacji elektrycznych, 

zasilanych w kilku przypadkach z niewielkich agregatów prądotwórczych. Nie stwierdzono 

istotnych nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych. 

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektorów 
pracy. 

Według wyjaśnień pracodawców najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa były: 

• krótkie terminy realizacji niektórych inwestycji, co wiązało się z koniecznością 

wykonania prac w czasie zaplanowanych wcześniej zamknięć torowych, 

• ignorowaniem zagrożeń przez samych pracowników. 

 

Według inspektora pracy przyczynami naruszeń były: 

• niewłaściwy system przetargów na wykonanie inwestycji kolejowych 

(kontrolowany podmiot jest zazwyczaj podwykonawcą i to nie pierwszym, ale 

trzecim czy czwartym), co powoduje dążenie do maksymalnego ograniczania 

kosztów ponoszonych na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy, 

• lekceważenie zagrożeń zarówno ze strony nadzoru jak i samych pracowników. 

 

Współpraca z Urzędem Transportu Kolejowego. 

Rodzaj i zakres stwierdzonych nieprawidłowości nie powodował konieczności 

przesyłania informacji do Urzędu Transportu Kolejowego. Skontrolowane w trakcie kontroli 

pojazdy kolejowe były w dobrym stanie technicznym. Okazano dla nich aktualne świadectwa 

sprawności technicznej oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego.  

W ramach współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego w dniu 10.11.2015 r.  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbyło się spotkanie kierownictwa 

Okręgowego Inspektoratu Pracy i inspektorów pracy zajmujących się problematyką 

transportu kolejowego z przedstawicielami Oddziału Terenowego Urzędu Transportu 

Kolejowego w Warszawie. 

W takcie spotkania omówiono najbardziej istotne problemy stwierdzone podczas 

dotychczasowych kontroli i wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej. 

Ponadto ustalono, że w 2016 r podjęte zostaną wspólne kontrole, których celem 

będzie ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

prowadzonych robót torowych. 
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Uzyskane efekty. 

W wyniku kontroli 26 pracodawców wykonujących roboty torowe wydano 126 decyzji 

nakazowych (w tym 10 decyzji wstrzymania prac, 5 decyzji skierowania do innych prac,  

1 decyzję zakazu wykonywania prac, dwie decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn),  

21 wniosków zawartych w wystąpieniach, 2 polecenia. 

Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą nałożenia na 

pracodawców i osoby kierujące pracownikami 13 mandatów karnych na łączną kwotę 

14 600,- zł. 

Ponadto w 3 przypadkach w stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano środki 

wychowawcze. 

 

W wyniku wydanych decyzji uzyskano efekty przedstawione w poniższej tabeli. 

Lp. 

Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 

uzyskano efekty 

Liczba 
pracowników,  

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 
1. Wyeliminowano bezpośrednie zagrożenie 

dla pracujących podczas robót torowych 
spowodowane brakiem wyznaczonych 
sygnalistów  do obserwowania szlaku i 
sygnalizowania zbliżających się pojazdów 
kolejowych.  

2 12 

2. Przeszkolono pracowników w zakresie bhp 
w formie instruktażu stanowiskowego. 4 15 

3. Wyeliminowano zagrożenie związane 
z możliwością porażenia prądem podczas prac 
koparką w strefie niebezpiecznej. 

2 4 

4. Wyeliminowano zagrożenie możliwości upadku 
z wysokości wskutek braku środków ochrony 
zbiorowej. 

3 6 

5. Poddano pracowników wstępnym 
profilaktycznym badaniom lekarskim 

4 5 

6. Zapewniono pracownikom pomieszczenia 
higienicznosanitarne 

8 71 

 

Jako przykład efektów działań inspektora pracy można podać okoliczności kontroli 

robót torowych związanych z modernizacją przejazdu kolejowego w km. 129,467 szlaku 

Chorzew Siemkowice – Rusiec Łódzki linii nr 131, gdzie stwierdzono występowanie 
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bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Prace w torze nr 2 wcześniej,  

w poprzednich dniach prowadzono przy zamkniętym torze i wyłączonym napięciu w sieci 

trakcyjnej. Tor nr 2 otwarto i napięcie w sieci trakcyjnej 3 kV załączono krótko przed 

rozpoczęciem kontroli pomimo, że do wbudowania na przejeździe pozostało kilka płyt 

betonowych koparką Atlas, która  nie została wyposażona w sygnalizator napięcia, bądź 

blokadę wysięgu ramienia.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano decyzje nakazowe (m.in. wstrzymania 

prac i zakazu wykonywania prac), a osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ukarano mandatami karnymi (prace na przejeździe 

wznowiono dopiero po kilku dniach po zrealizowaniu wydanych decyzji). 

Podsumowanie. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że zmniejszyła się liczba 

naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy szczególnie w firmach, w których 

kontrole robót torowych miały miejsce w latach ubiegłych. Z rozmów z kontrolowanymi 

podmiotami można wywnioskować, że poprawę wymusiły też kontrole inspektorów 

prowadzone na przestrzeni ostatnich lat. Jako przykład można podać obowiązek 

wyznaczenia sygnalisty do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów 

kolejowych. W latach poprzednich była to nieprawidłowość ujawniana często, natomiast 

w roku bieżącym wystąpiła tylko w 2 przypadkach. 

Specyfika robót kolejowych i występujące zagrożenia związane z ruchem pojazdów 

kolejowych wymagają dużego doświadczenia i znajomości przepisów. Niektóre firmy 

kontrolowane są bardzo często z uwagi na fakt, że są wiodącymi wykonawcami inwestycji. 

Podnoszą to jako uciążliwość, gdyż w skali roku przeprowadzana kontrola była w jednej  

z firm kolejną, 11. kontrolą. 

W dalszym ciągu istotnym problemem przy wykonywaniu robot torowych jest 

zapewnienie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalnego, szczególnie przy robotach  

o charakterze postępującym, gdzie roboty wykonywane są w miejscach, w których niekiedy 

nie ma nawet dróg dojazdowych.  

Wnioski. 

Działania kontrolne w przyszłych latach powinny głównie dotyczyć robót  

o charakterze krótkotrwałym, gdzie skala naruszeń przepisów prawa jest największa. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OBSZARZE  
 PREWENCJI I PROMOCJI 

nr tematu nazwa tematu 

100P KAMPANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA „ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ” 

104P PROGRAM PREWENCYJNY DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW (ZATRUDNIAJĄCYCH 
PONIŻEJ 50 PRACOWNIKÓW): „ZARZĄDZANIE BHP – PREWENCJA WYPADKOWA” 

105P KAMPANIA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA „BEZPIECZEŃSTWO PRACY ZALEŻY OD 
CIEBIE” 

106P KAMPANIA INFORMACYJNO – PREWENCYJNA "SZANUJ ŻYCIE – BEZPIECZNA PRACA  
W GOSPODARSTWIE ROLNYM” 

211P PROGRAM PREWENCYJNO – INFORMACYJNY W BUDOWNICTWIE 

255P PROGRAM PREWENCYJNY W ZAKRESIE SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP 
PRZEZ MASZYNY I URZĄDZENIA UŻYTKOWANE W PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ 

259P 
EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
PRZY WYKONYWANIU PRAC W LEŚNICTWIE ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM I 
ZRYWKĄ DREWNA - PROGRAM INFORMACYJNY DLA ZAKŁADÓW USŁUG LEŚNYCH 

299P 
OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ POWODUJĄCYCH POTKNIĘCIA I POŚLIZGNIĘCIA W 
MIEJSCU PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM 
HURTOWYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MAGAZYNÓW (W RAMACH 
KAMPANII SLIC) - PROGRAM INFORMACYJNY 

400I KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA „STRES W MIEJSCU PRACY” 

400P PROGRAM PREWENCYJNY „PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM SKUTKOM STRESU W 
MIEJSCU PRACY” 

401 PROMOCJA ZAGADNIEŃ OCHRONY PRACY WŚRÓD UCZNIÓW I STUDENTÓW – 
PROGRAM EDUKACYJNY „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” 

403 ZMNIEJSZENIE ZAGROŻEŃ I ELIMINACJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W MIKROZAKŁADACH: 
PROGRAM PREWENCYJNY „ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP” 

404A 
KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY - 
„PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” (PROWADZONY NA SZCZEBLU 
OIP ORAZ CENTRALNYM PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY) 

404C 
KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY - 
„NAJAKTYWNIEJSZY ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY” (ORGANIZOWANY 
NA SZCZEBLU OIP) 

404D 
KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY - 
„KONKURS DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH” (REALIZOWANY NA SZCZEBLU 
CENTRALNYM W RAMACH WSPÓŁPRACY ZE ZWIĄZKIEM RZEMIOSŁA POLSKIEGO) 

404E KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY - 
„BUDUJ BEZPIECZNIE” (ORGANIZOWANY NA SZCZEBLU OIP) 

404F 
KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE OCHRONY PRACY - 
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” (REALIZOWANY NA SZCZEBLU OIP ORAZ 
CENTRALNYM W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KRUS) 

838 
KONKURS "PRAWO PRACY DLA UCZNIÓW SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH" ( W 
SZCZEGÓLNOŚCI POD KĄTEM BHP Z UKIERUNKOWANIEM NA SZKOLNICTWO 
ZAWODOWE) 

 

Realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2015 roku 

przedsięwzięcia prewencyjne w swoim założeniu wspierały działalność kontrolną w sekcjach 

gospodarki o dużym nasileniu zagrożeń lub też stanowiły odrębne programy – kampanie 
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informacyjno-promocyjne adresowane do pracowników i do pracodawców zainteresowanych 

zapewnieniem swoim pracownikom bezpiecznych warunków pracy i właściwej ochrony 

zdrowia. Odrębną grupę działań stanowiły nacelowane na różnych odbiorców konkursy 

promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy.  

Jednym z najważniejszych działań było przeprowadzenie już XXII edycji prestiżowego 

konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – T404A. Zadaniem tego konkursu 

jest promocja pracodawców, którzy ekonomiczne sukcesy swoich firm budują nie tylko na 

wskaźnikach produkcji, sprawnym marketingu czy efektywnym zarządzaniu, ale również na 

ponadstandardowej dbałości o bezpieczeństwo pracy. Nagrodzeni pracodawcy gwarantują 

również zgodne z Kodeksem pracy warunki zatrudnienia, uczciwe rozliczanie czasu pracy, 

zapewniają pracownikom prawo do wynagrodzenia i odpoczynku. 

Zgodnie z regulaminem konkursu na podstawie rekomendacji inspektorów pracy, 

którzy w wyniku przeprowadzonych kontroli pozytywnie ocenili działalność pracodawcy  

w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 

Okręgowy Inspektor Pracy zaprosił do udziału w konkursie 14 pracodawców. Po zapoznaniu 

się z regulaminem konkursu i dokonaniu wewnętrznej analizy chęć wzięcia udziału  

w konkursie i sporządzenie wymaganych dokumentów do 30 czerwca 2015 r. wyraziło: 

• 5 pracodawców w kategorii zakładów pracy do 50 zatrudnionych, 

• 7 pracodawców w kategorii zakładów pracy od 51 do 250 zatrudnionych, 

• 2 pracodawców w kategorii zakładów pracy powyżej 250 zatrudnionych. 

Okręgowa Komisja Konkursowa, której przewodniczył Okręgowy Inspektor Pracy  

w Łodzi Andrzej Świderski, dokonała: 

• weryfikacji sporządzonych dokumentacji z kontroli,  

• oceny punktowej uczestników konkursu,  

• wyłonienia laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach, 

• nominacji do drugiego etapu konkursu. 

W dniu 18 listopada 2015 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi przy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, 

podczas którego laureatom wręczono nagrody i honorowe dyplomy. W podsumowaniu 

uczestniczyli Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, Dyrektor Generalny 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk, reprezentanci kierownictw instytucji 

współpracujących z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi oraz przedstawiciele 

organizacji pracodawców i związków zawodowych. 
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Należy wspomnieć, iż dwu ze zwycięzców w poszczególnych kategoriach zakładów 

zostało wyróżnionych również w centralnym etapie konkursu. W dniu 25 listopada 2015 r.  

w trakcie uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie nagrodzono: 

• w kategorii zakładów małych Merrid Controls Sp. z o.o. – powstałą w 1991 roku 

firmę specjalizującą się w wykonawstwie systemów zarządzania spedycją  

i logistyką dla terminali paliw płynnych i składów produktów masowych, 
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• w kategorii zakładów dużych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 

Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów – funkcjonującą od 1975 roku firmę 

zarządzającą największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych  

w Europie. 
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W trakcie uroczystości w dniu 18 listopada 2015 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego 

Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi odbyło się również uroczyste 

podsumowanie innych działań prewencyjno-promocyjnych podejmowanych przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi w 2015 r. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie 

laureatom nagród, wyróżnień oraz dyplomów za udział w konkursach: 

• Buduj Bezpiecznie, 

• Najaktywniejszy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, 

oraz uhonorowanie uczestników programu prewencyjnego – „Zdobądź Dyplom PIP”.  

 

Do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłosiło się osiem budów z terenu województwa 

łódzkiego. Wszystkie budowy miały dokumenty wymagane przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a także plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Komisja konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora 

Pracy, kierując się kryteriami ustalonymi w regulaminie, wyłoniła czterech laureatów. 

 
I miejsce  

I miejsca zajęły ex aequo dwie budowy: 

Budowa zakładów produkcji paliw syntetycznych w Kleszczowie realizowana przez 

firmę Energomontaż-Północ Bełchatów Spółka z o.o. z Rogowca. Budowa obejmowała 
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szereg specjalistycznych prac, między innymi montaż 3 zbiorników na paliwo syntetyczne 

oraz dwóch zbiorników podziemnych na propan-butan. Specjalistyczna technologia produkcji 

nowobudowanego zakładu wymagała specjalistycznej firmy w randze generalnego 

wykonawcy. Laureat nagrody to firma, która nie tworzy specjalnych procedur 

bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo jest u nich naturalnym elementem każdego procesu 

technologicznego, Dzięki takiemu podejściu bezpieczeństwo człowieka jest zawsze 

najważniejszym elementem inwestycji. 

  

  
 

Budowa Farm Wiatrowych Rusiec i Dąbrowice realizowana przez Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. w Toruniu. Inwestycja obejmowała budowę 20 

elektrowni wiatrowych. Wymagała bardzo trudnych prac ziemnych obejmujących 

posadowienie każdej turbiny na blisko 40 palach o głębokości sięgającej 20 m, a także 

wykonania blisko 70 km wykopów w miejscach ogólnodostępnych. Prace te wykonywane 

były przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa nie tylko pracowników, ale także 

osób postronnych. Montaż samych turbin realizowano przy użyciu ponad 100 metrowych 

dźwigów podnoszących kilkudziesięciotonowe elementy, w przypadku skrzydeł podnoszono 

elementy o rozpiętość ponad 100 m. 

  



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 137 

  

  
 

II miejsce  

II miejsce zajęła firma ERBUD INDUSTRY z Torunia za modernizację instalacji nawęglania 

elektrociepłowni EC3 w Łodzi. Modernizacja w całości była prowadzona na terenie czynnego 

zakładu pracy i to zakładu bardzo specyficznego, na terenie którego prowadzone są 

równolegle dwie inne budowy. Prace były wysoce specjalistyczne i generujące nietypowe 

zagrożenia.  
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III miejsce 
Laureatem III miejsca jest firma MUSING BUD Sp. z o.o., Sp. k. ze Szczecina za budowę 

hali produkcyjnej w Gostkowie Starym na potrzeby spółki „JTI Polska”.   
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Wzorem lat ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy opracował pamiątkowy plakat 

prezentujący wszystkich laureatów konkursu. Plakat został wręczony przedstawicielom 

wszystkich nagrodzonych budów. 
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 W konkursie „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” wzięło udział  

8 zakładowych społecznych inspektorów pracy. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki  

i dyplomy. 

 Wyrazem podziękowania za długoletnią działalność na rzecz ochrony pracy było 

nadanie przez Głównego Inspektora Pracy Iwonę Hickiewicz Odznaki Honorowej Za Zasługi 

Dla Ochrony Pracy Henrykowi Wiśniewskiemu, Zakładowemu Społecznemu Inspektorowi 

Pracy w PGE, Oddział Elektrownia Bełchatów. 

Odznakę wręczyli Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz 

Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Świderski. 
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Ogółem do realizacji programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” w 2015 roku 

przystąpiło 53 pracodawców. Spośród tych 53 zgłoszonych zakładów pracy 2 pracodawców 

zostało ocenionych negatywnie, 3 pracodawców przestało zatrudniać pracowników, jeden 

pracodawca zrezygnował z uczestnictwa w programie. 

Pozytywnie ocenionych zostało 47 zakładów pracy, w tym 11 pracodawców z Łodzi 

i okolic, 17 z terenu Oddziału w Sieradzu, 10 pracodawców z terenu Oddziału w Piotrkowie 

Trybunalskim, 4 pracodawców z terenu Oddziału w Skierniewicach oraz 5 pracodawców  

z terenu Oddziału w Kutnie. 

Udział pracodawców pod względem rodzaju prowadzonej działalności: 

• 12 pracodawców prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa 

przemysłowego, 

• 12 pracodawców prowadziło działalność w zakresie handlu hurtowego  

i detalicznego,  

• 6 pracodawców prowadziło działalność budowlaną,  

• 4 pracodawców zajmowało się naprawą samochodów, 

• 6 pracodawców zajmowało się usługami kosmetyczno-fryzjerskimi, 

• 2 pracodawców prowadziło działalność finansowo-księgową,  

• 2 pracodawców prowadziło działalność reklamową, 

• 2 pracodawców prowadziło działalność gastronomiczną, 

• 1 pracodawca prowadził działalność przedszkolną. 

 

Pracodawcom biorącym udział w programie „Zdobądź Dyplom PIP” dyplomy wręczyli 

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla, Okręgowy Inspektor Pracy  

w Łodzi Andrzej Świderski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Janusz Grodzki i 

Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi – Ewa Żydowicz-Mucha. Wraz z dyplomami właściciele firm 

biorących udział w programie otrzymali również pakiety ze środkami ochrony indywidualnej 

ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz opracowany przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi kalendarz ścienny na 2016 r. z pracami laureatów Finału IV edycji 

Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”. 
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Jak co roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi prowadził szereg działań 

prewencyjnych promujących bezpieczne zachowania w rolnictwie. W celu synchronizacji tych 

działań przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi od lat funkcjonuje Wojewódzka Komisja 

ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie, w skład której wchodzą m in. przedstawiciele: Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Łodzi oraz Placówek 

Terenowych w Tomaszowie Mazowieckim i w Zduńskiej Woli, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Izby 

Rolniczej Województwa Łódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Oddziału Regionalnego w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

w Łodzi, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi  

i Łódzkiej Kurii Archidiecezjalnej. Komisja odbywa corocznie kilka posiedzeń, na których 

tworzone są plany wspólnej realizacji zadań, ustalane są ich harmonogramy, zakres, zasady 

uczestnictwa poszczególnych członków. Jednym z priorytetowych działań Komisji jest 

przeprowadzenie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 

Do XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2015 

zgłosiło się 69 gospodarstw rolnych; w trakcie wizytacji gospodarstw 9 zrezygnowało  

z udziału w konkursie. Etap regionalny konkursu przebiegał w ramach trzech regionów: 

Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi oraz Placówek Terenowych KRUS w Tomaszowie 

Mazowieckim i w Zduńskiej Woli. W etapie tym rywalizowało łącznie 60 gospodarstw rolnych: 

19 – z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim,  

22 gospodarstwa rolne z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli oraz 

19 gospodarstw rolnych z regionu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi.  

W ramach każdego regionu zostały powołane komisje konkursowe, które składały się 

z przedstawicieli: Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. 

Komisje dokonały wizytacji wszystkich gospodarstw i po dokonanej ocenie wyłoniły  

w każdym regionie trzy najlepsze gospodarstwa rolne, które awansowały do finału 

wojewódzkiego.  

Komisja oceniała: 

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, 

• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym stan schodów i używanych 

drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, 

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony 

ruchomych części maszyn, podpory i inne zabezpieczenia, 
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• stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 

• warunki obsługi i bytowania zwierząt, 

• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej, 

• wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy. 

Oprócz wyżej wymienionych zagadnień Komisja poddała ocenie także dodatkowe 

elementy gospodarstwa, takie jak: wydzielenie miejsc do zabawy dzieci i wypoczynku 

dorosłych, estetykę gospodarstwa, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę 

pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, a w przypadku zatrudniana  

w gospodarstwie pracowników ocenie podlegała również jakość dokonanej oceny ryzyka 

wypadkowego na stanowiskach pracy. 

Podczas przeprowadzonych wizytacji inspektorzy pracy zwracali uwagę rolników 

na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz na zagrożenia 

związane z niewłaściwym stanem technicznym obiektów budowlanych i terenów wokół 

budynków gospodarczych. Ponadto inspektorzy wręczali rolnikom wydane przez Główny 

Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XIII Ogólnokrajowego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2015 i wręczenie nagród rzeczowych, pucharów  

i dyplomów nastąpiło : 

• dla rolników z regionu działania Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli w dniu 

31.05.2015 r. w ŁODR Oddział w Kościerzynie podczas XXV Targów Rolno-

Ogrodniczych. 

W podsumowaniu konkursu uczestniczyli m.in. posłowie Cezary Tomczyk i Artur 

Dunin, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Okręgowy Inspektor Pracy  

w Łodzi Andrzej Świderski, Dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach Tomasz Mroczek, 

Kierownik Referatu PT KRUS w Zduńskiej Woli Beata Grala, Kierownik Oddziału PIP  

w Sieradzu Ryszard Wardęga, Dyrektor Oddziału ŁODR w Kościerzynie Izabela Radziwon. 

Nagrody, dyplomy, upominki i gadżety laureatom i wyróżnionym rolnikom wręczyli posłowie 

Cezary Tomczyk i Artur Dunin, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski oraz 

Kierownik Referatu KRUS Beata Grala. 

• dla rolników z regionu działania Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi w dniu 

21.06.2014 r. w ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach podczas XVII Wojewódzkiej 

Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Targach Rolnych „W sercu Polski”. 

W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczył między innymi Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, Dyrektor ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach 

Tomasz Mroczek i  Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
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Społecznego  

w Łodzi Piotr Majchrowski. Laureaci konkursu otrzymali między innymi gadżety prewencyjne 

Państwowej Inspekcji Pracy, wydane przez Główny Inspektorat Pracy w związku z kampanią 

„Szanuj Życie!. Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 

• dla rolników z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim 

w dniu 11.06.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

 

Podsumowanie etapu regionalnego Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne” w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 

Laureaci konkursu i wyróżnieni rolnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 

organizatorów konkursu. Nagrody wręczał Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy  

w Piotrkowie Trybunalskim nadinspektor pracy Andrzej Cegła, Dyrektor Oddziału 

Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi Piotr Majchrowski, 

Starosta Powiatu Tomaszowskiego Mirosław Kukliński i Zastępca Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki Sławomir Bernacki. Ponadto każdy z rolników otrzymał od Państwowej Inspekcji 

Pracy komplet naklejek ostrzegających przed zagrożeniami w rolnictwie, poradniki i broszury 

na temat bhp w rolnictwie, a także gadżety prewencyjne wydane przez Główny Inspektorat 

Pracy w związku z kampanią „Szanuj Życie!. Bezpieczne gospodarstwo rolne”, a mianowicie 

koszulki, kubki i odblaski. 
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W dniach 2-3 czerwca 2015 roku miał miejsce kolejny etap konkursu - komisja 

wojewódzka zwizytowała wszystkie 9 gospodarstw zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego, sporządziła dokumentację zdjęciową i dokonała oceny każdego 

gospodarstwa na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego załącznikiem do regulaminu 

konkursu. Wyłoniła również zwycięzcę etapu wojewódzkiego, który reprezentował 

województwo łódzkie w etapie krajowym. 

Uroczyste podsumowanie konkursu na terenie województwa łódzkiego miało miejsce 

16 lipca 2015 r. w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Łódzkiego, gdzie odbyła się 

konferencja poświęcona Konkursowi „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2015. Głównymi 

organizatorami konferencji były: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Łodzi i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Wśród 

współorganizatorów znaleźli się: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, 

Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, firma Oxyline sp. z o.o. z Pabianic oraz Stacja 

Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie. 
 

 

Konferencja podsumowująca etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu ”Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne” 
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W konferencji uczestniczyło około 80 rolników i przedstawiciele instytucji związanych  

z wsią i rolnictwem. Wśród gości byli również przedstawiciele Departamentu Prewencji  

i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie – Katarzyna Mietelska i Krzysztof 

Bielecki oraz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Janusz Grodzki. Podczas 

konferencji przedstawione zostały wykłady na temat wypadkowości w rolnictwie oraz działań 

prewencyjnych realizowanych przez instytucje około rolnicze: 

• Działania prewencyjne podjęte przez OR KRUS w Łodzi oraz inwestycje 

w gospodarstwach rolnych prowadzące do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy 

rolniczej – Przemysław Kraska, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi; 

• Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” - Krzysztof 

Bielecki, Główny Inspektorat Pracy w Warszawie; 

• Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, dyrektor Biura Regionalnego 

„TUW” w Łodzi; 

• Aktualne zagadnienia z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego  

i rekomendacji odmian na terenie województwa łódzkiego – dr Przemysław 

Majchrowski, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie; 

• Środki ochrony roślin a zdrowie rolnika – Tomasz Witkowski, Oxyline sp. z o.o. 

Pabianice. 

Po części wykładowej nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień dla wszystkich 

uczestników finału wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2015. 

Laureaci i wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez 

współorganizatorów konkursu, członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa 

Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi. 

 

W dniu 14 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej w Łodzi ul. Tymienieckiego 22/24 z udziałem Głównego Inspektora Pracy 

Iwony Hickiewicz, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwo Zależy od Ciebie 

pod tytułem „Z kulturą do maszyny” pod Honorowym Patronatem Wojewody Łódzkiego, 

Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi. 

Konferencja była skierowana do: pracodawców oraz przedsiębiorców, a także do 

przedstawicieli załóg pracowniczych, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych 

inspektorów pracy, pracowników służb bhp, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy  

i ochroną zdrowia pracowników. Celem tegorocznej konferencji była promocja ochrony 

zdrowia zawodowego w zakładach pracy i zapobieganie wypadkom przy pracy. Podczas 
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konferencji przedstawione zostały prelekcje dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn, 

kształtowania kultury bezpieczeństwa przy ich obsłudze, doświadczeń i dobrych praktyk  

w zakresie motywowania pracowników do bezpiecznych zachowań. 

 
 Podczas wydarzenia odczyty przedstawili reprezentanci instytucji, uczelni  

i pracodawców. Otwarcia konferencji dokonali: Główny Inspektora Pracy Iwona Hickiewicz  

i Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, a prelegenci wygłosili następujące 

referaty: 

1. Bezpieczna konstrukcja podstawą bezpiecznego użytkowania – na co zwrócić uwagę 

przy zakupie nowych i używanych maszyn – Dariusz Bończak OIP w Łodzi, 

2. Minimalne wymagania bezpieczeństwa – problemy, wątpliwości, przeszkody –  

dr inż. Stanisław Kowalewski Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Nauki i Techniki 

ELOKON Polska Sp. z o.o.,  

3. Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych oczyma PIP – doświadczenia z kontroli 

i działań prewencyjnych i promocyjnych – Maciej Sokołowski – główny specjalista w 

Departamencie Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, Stanisław 

Jakubowski – główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli w Głównym 

Inspektoracie Pracy, 

4. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn – dr inż. Katarzyna 

Boczkowska – Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, 

5. Jak motywować pracowników do bezpiecznych zachowań – metody, przykłady, dobre 

praktyki – przykłady – Elżbieta Kutyba – Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska 
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Lumileds Polska S.A., Włodzimierz Chybiński – Kierownik Działu BHP Oddziału 

Elektrownia Bełchatów – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna. 

6. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym – zapobieganie wypadkom. Organizacja pracy  

i kwalifikacje operatorów – Inspektor Marek Kamiński – Urząd Dozoru Technicznego 

Oddział w Łodzi. 

Gł 
Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między zaproszonymi 

gośćmi.  
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W konferencji wzięło udział 250 uczestników, którzy mogli zasięgnąć informacji na 

stanowisku porad prawnych z zakresu prawa pracy i pobrać wydawnictwa PIP. Dużym 

zainteresowaniem cieszyło się stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na którym 

omawiano możliwości, rozdawano dokumenty i publikacje dotyczące uzyskania przez 

przedsiębiorców dofinansowania z ZUS-u inwestycji w poprawę warunków i bezpieczeństwa 

pracy.  
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IV. ZADANIA WŁASNE. 

 W 2015 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował również 2 zadania 

własne. Zadania te (nieujęte w harmonogramie centralnym) związane były z eliminowaniem 

zagrożeń wypadkowych oraz z ograniczeniem wpływu czynników niebezpiecznych 

i szkodliwych dla zdrowia w dwu rodzajach działalności – przy obróbce kamienia oraz przy 

naprawach samochodów. Ten drugi temat realizowany był w dwu grupach zakładów: 

zakładach diagnostyki i mechaniki pojazdowej oraz zakładach napraw i usług 

powypadkowych i blacharsko-lakierniczych. 

 

Temat T994 „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych oraz ograniczenie wpływu 
czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia w zakładach 
prowadzących obróbkę kamienia” 

Podmioty objęte kontrolą. 

Kontrolami objęte zostały podmioty zajmujące się obróbką kamienia (cięcie, 

formowanie itp.), sprzedażą elementów z kamienia, wytwarzaniem/produkcją nagrobków, 

montażem grobów na cmentarzach, wykonywaniem obiektów małej architektury z materiałów 

kamiennych tj. blaty łazienkowe, parapety, obudowy kominków, schody. 

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli – 36, w tym: 

• Łódź – 20, 

• Oddział Sieradz – 10,  

• Oddział Kutno – 3, 

• Oddział Skierniewice – 3. 

 
Informacja o zatrudnieniu  

w kontrolowanych podmiotach 
Umowy o pracę 

Umowy 
cywilnoprawne 

Bezpośrednio wykonujący pracę przy obróbce 

kamienia (dane z ankiet) 
174 7 

Zatrudnionych w zakładzie/świadczących prace na 

innej podstawie niż stosunek pracy – ogółem  
226 9 

Kobiety, młodociani, niepełnosprawni 

14 kobiet 

(stanowiska 

administracyjne) 

1 kobieta 
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Wydane środki prawne. 

• Wydano 30 nakazów zawierających łącznie 188 decyzji na piśmie, w tym 15 decyzji  

z art. 108 kpa. Ponadto wydano 162 decyzje ustne – 152 decyzje ustne zrealizowano  

w trakcie trwających kontroli. Ogółem decyzji wydano 350 (188 na piśmie, 162 ustne). 

• W 17 kontrolach wydano 34 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn i urządzeń.  

• W 4 przypadkach wydano decyzje skierowania pracowników do innych prac.  

• Skierowano 18 wystąpień zawierających 32 wnioski. 

• Nałożono 10 mandatów za 44 wykroczenia przeciwko prawom pracownika na ogólną 

kwotę 10 400,- zł. Ponadto zastosowano 14 środków wychowawczych  

za 49 wykroczeń. W żadnym przypadku nie kierowano wniosku do sądu 

• W trakcie przeprowadzonych kontroli tematu T994 udzielono 130 porad technicznych, 

57 porad prawnych, 6 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Stanowska i procesy pracy 

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− przeprowadzenia oceny stanu bezpieczeństwa instalacji i urządzeń elektrycznych 

użytkowanych w zakładzie w celu sprawdzenia skuteczności działania ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym – 2 podmioty, 

− zapewnienia w hali produkcyjnej/pomieszczeniach produkcyjnych wymiany powietrza 

wynikającej z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń – 3 podmioty, 

− wytyczenia i oznakowania barwami bezpieczeństwa stref niebezpiecznych przy 

użytkowanych w zakładzie suwnicach – 1 podmiot, 

− przeprowadzenia badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

podstawowej instalacji i zasilanych z niej urządzeń przed dotykiem bezpośrednim – 

2 podmioty, 

− przeprowadzenia badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy 

uszkodzeniu instalacji i zasilanych z niej urządzeń przed dotykiem pośrednim –  

2 podmioty, 

− zabezpieczenia pokrywami podziemnego zbiornika na wodę i kanałów odpływowych 

traka linowego TL-1 – 1 podmiot, 

− ustalenia/opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących 

w zakładzie – 2 podmioty, 

− ogrodzenia barierami i oznakowania zbiorników i wykopu na szlam i wodę z instalacji 

chłodniczej do cięcia i szlifowania – 1 podmiot, 
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− opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie – 

1 podmiot, 

− oznakowania barwami bezpieczeństwa progu przy wejściu do pomieszczenia 

szlifowania kamienia, zabezpieczenia kanału odpływowego w pomieszczeniu 

szlifowania i polerowania kamienia oraz oznakowania i zamontowania barierki przy 

zbiornikach na wodę – 1 podmiot, 

− zapewnienia sprawnej osłony tablicy rozdzielczej, sprawnego gniazdka elektrycznego  

w pomieszczeniu szlifowania i polerowania oraz umiejscowionego na pile do ciecia 

kamienia – 1 podmiot, 

− oznakowania barwami bezpieczeństwa progu przy wejściu do pomieszczenia 

socjalnego z pomieszczenia produkcyjnego – 1 podmiot, 

− zabezpieczenia poprzez wygrodzenie lub przykrycie zbiorników osadnika wody 

chłodzącej przed możliwością upadku do wnętrza zbiorników – 1 podmiot, 

− zapewnienia oświetlenia dziennego na stanowisku pracy w pomieszczeniu, w którym 

zainstalowano 2 szt. szlifierek kolankowo przyściennych nr I i nr II, spełniającego 

wymagania określone w PN – 1 podmiot, 

− zapewnienia oświetlenia dziennego na stanowisku pracy w pomieszczeniu, w którym 

zainstalowano 2 szt. przecinarek do kamienia, spełniającego wymagania określone  

w PN – 1 podmiot, 

− uniemożliwienia dostępu do części czynnych niebezpiecznych instalacji elektrycznej 

zasilającej przecinarkę nr V przy rozdzielnicy niskonapięciowej sterowania 

elektrycznego – 1 podmiot, 

− oznakowania wyłącznika obrotów tarczy przecinarki nr V (górny przycisk) 

znajdującego się w sąsiedztwie głównego wyłącznika kolorem: szarym lub białym 

albo czarnym (w tym przypadku wraz z symbolem graficznym w postaci koła) –  

1 podmiot, 

− oznakowania w wyraźny sposób obwody sterowania poszczególnych urządzeń 

elektrycznych na tablicy wyłączników ochronnych różnicowoprądowych – 1 podmiot, 

− zabezpieczenia puszki rozgałęźnej natynkowej w magazynie podręcznego sprzętu 

przed ryzykiem dotknięcia do części czynnych niebezpiecznych instalacji elektrycznej 

oraz przed ryzykiem uszkodzenia podstawowej izolacji instalacji elektrycznej –  

1 podmiot, 

− oznakowania krawędzi podziemnego zbiornika na wodę znajdującego się  

w pomieszczeniu zainstalowania formatówki jednosuportowej poprzecznej –  

1 podmiot, 
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− zlikwidowania występujących przerw pomiędzy poszczególnymi deskami 

osłaniającymi zbiornik na wodę w pomieszczeniu formatówki w celu zachowania 

wymagań bezpieczeństwa pracy – 1 podmiot, 

− oznakowania barwą bezpieczeństwa krawędzi fundamentu betonowego, na którym 

ustawiono formatówkę jednosuportową typ PT60 – 1 podmiot; krawędzi podziemnego 

zbiornika na wodę znajdującego się w pomieszczeniu zainstalowania cyrkularek 

barwami bezpieczeństwa – 2 podmioty, 

− potwierdzenia parametrów natężenia oświetlenia elektrycznego z Polskimi Normami 

w odniesieniu do pomieszczenia pracy mieszczącego się w Łodzi, przy ul. Siewnej 4A 

– 1 podmiot, 

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku wyposażenia schodów zewnętrznych prowadzących do pomieszczenia 

biurowego w balustradę lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej –  

1 podmiot, 

− uzupełnienia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych o prace związane ze 

stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych (żywic, klejów i impregnatów 

do kamienia) – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia na stanowiskach pracy przy ręcznej obróbce kamienia natężenia 

oświetlenia zgodnego z wymaganiami Polskiej Normy, co najmniej na poziomie 

300Lx – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia higienicznego stanu ścian i sufitu w hali produkcyjnej – 1 podmiot, 

− oznakowania barwami ostrzegawczymi progu znajdującego się w wejściu do hali 

produkcyjnej – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia równej powierzchni podłogi w pomieszczeniach produkcyjnych – 

1 podmiot,  

− braku zapewnienia ładu i porządku w pomieszczeniu szlifowania i polerowania 

kamienia – 1 podmiot 

− braku naprawienia częściowo zbitej szyby w oknie znajdującym się z prawej strony 

szlifierki kolankowo-przyściennej nr I – 1 podmiot, 

− braku usunięcia pyłu z podłogi i ścian znajdującego się w pomieszczeniu pracy przy 

ul. Siewnej 4A – 1 podmiot. 
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Pomieszczenie higienicznosanitarne  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− zapewnienia szaf na odzież roboczą przeznaczonych do indywidualnego użytku 

każdego pracownika – 1 podmiot, 

− zapewnienia pracownikowi ustępu i umywalki, a także warunków do higienicznego 

przechowywania odzieży własnej (domowej), roboczej i ochronnej) oraz  

do higienicznego spożywania posiłków – 1 podmiot, 

− zastosowania rozwiązania eliminującego przedostawanie się pyłów do wydzielonego 

miejsca spożywania posiłków zorganizowanego w Łodzi, przy ul. Siewnej 4A –  

1 podmiot, 

− zapewnienia pracownikom wykonującym pracę w Łodzi, ul. Siewna 4A możliwości 

korzystania z ustępu, znajdującego się w odległości do 75m od stanowisk pracy –  

1 podmiot,  

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku zapewnienia pokrycia ścian w pomieszczeniu ustępu i pomieszczeniu do 

spożywania posiłków i przechowywania odzieży do wysokości co najmniej 2,0 m 

materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz 

wykonania ich w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie w czystości – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia higienicznego stanu ścian i sufitów pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia w pomieszczeniu ustępu wymiany powietrza w ilości nie mniejszej 

niż 50 m3 na godzinę – 1 podmiot, 

− braku drożności kanału wentylacji grawitacyjnej w umywalni dla pracowników –  

1 podmiot, 

− braku zapewnienia ładu i porządku w pomieszczeniu szlifowania i polerowania 

kamienia oraz w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym (umożliwienia korzystania 

przez pracowników z kabiny prysznicowej) – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia sprawnych technicznie (nieuszkodzonych) szyb w oknach 

pomieszczenia szatni pracowniczej – 1 podmiot. 

 

Maszyny i urządzenia techniczne  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− wyposażenia szlifierko-polerki do kamienia w pełną osłonę przekładni pasowej 

skutecznie zapobiegającą dostępowi do części ruchomych napędu pasowego –  

1 podmiot, 
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− zapewnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej 

obsługi piły do cięcia granitu – 1 podmiot, 

− wyposażenia 2 szt. szlifierek kolanowych w układ sterowania uniemożliwiający ich 

uruchomienie bez celowego zadziałania na przeznaczony do tego układ sterowniczy 

– 1 podmiot, 

− zapewnienia pracownikom dostępu do instrukcji użytkowania: głowicy automatu do 

płaszczyzn poziomych i pionowych, szlifierki kolanowej, otwornicy stołowej pionowej  

i traka linowego, zawierającej co najmniej informacje dotyczące bhp w zakresie 

warunków użytkowania, występowania możliwych do przewidzenia sytuacji 

nietypowych, praktyki ich użytkowania – 1 podmiot; następujących maszyn: 

automatów szlifierskich do obróbki kamienia, pił formatowych, piły tarczowej do cięcia 

bloków kamiennych, piły linowej do cięcia bloków kamiennych PLBK1800, boczkarki 

(maszyna nie oznakowana), boczkarki profilowej typu B1PK 2000 – 1 podmiot; 

boczkarki MONTQESOR LOLA 60 – 1 podmiot; 2 pił do cięcia kamienia oraz  

2 ręcznych szlifierek – 1 podmiot; dostępu do instrukcji bhp przy pracach 

polegających na szlifowaniu płyt kamiennych  metodą na mokro i na sucho przy 

użyciu ręcznych szlifierek kątowych wykonywanych na stanowiskach pracy 

znajdujących się w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku w zakresie informacji 

dotyczących bhp jw. – 1 podmiot; szlifierek kolankowo-przyściennych nr i i II –  

1 podmiot, 

− wyposażenia pił formatowych w osłony chroniące przed dostępem do 

niebezpiecznych stref napędu pasowego – 1 podmiot, 

− wyposażenia piły linowej do cięcia bloków kamiennych PLBK1800 w osłony lub inne 

urządzenia ochronne chroniące przed dostępem do ruchomych elementów maszyny 

tj. narzędzia i wózka – 1 podmiot, 

− wyposażenia boczkarki w osłony lub urządzenia ochronne chroniące przed ryzykiem 

pochwycenia przez wirującą głowicę oraz osłonę napędu pasowego maszyny –  

1 podmiot, 

− wyposażenia boczkarki profilowej typu B1PK 2000 w osłony lub urządzenia ochronne 

chroniące przed ryzykiem: 

a) zmiażdżenia części ciała operatora pomiędzy suportem a konstrukcją 

maszyny (w jego skrajnych położeniach), 

b) zmiażdżenia części ciała operatora podczas ruchu wrzeciennika po 

prowadnicy promieniowej (w jego skrajnych położeniach),  

c) pochwycenia części ciała operatora przez elementy obrotowe wrzeciennika, 
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d) zmiażdżenia części ciała operatora w elementach napędu zębatego 

prowadnicy promieniowej – 1 podmiot, 

− wyposażenia pompy znajdującej się przy zbiorniku na wodę w osłonę chroniącą 

pracownika przed możliwością pochwycenia – 1 podmiot, 

− oznakowania właściwą barwą oraz opisem przycisk czerwony z napisem „włącznik” 

znajdujący się z lewej strony przycisku awaryjnego „stop”, realizujący faktycznie 

funkcję przycisku „reset” piły tarczowej do kamienia produkcji włoskiej – 1 podmiot, 

− wyposażenia szlifierek kolankowo-przyściennych nr I i II w pełne osłony pasów 

pędnych od strony spodniej celem uniemożliwienia dostępu do stref zagrożenia –  

1 podmiot (2 decyzje), 

− wyposażenia szlifierek kolankowo-przyściennych nr I i II w pełne osłony pasów 

pędnych od strony spodniej i górnej celem uniemożliwienia dostępu do stref 

zagrożenia – 1 podmiot (2 decyzje), 

− zapewnienia instrukcji obsługi dla stosowanych przenośnych elektronarzędzi typu 

flex, marki Celma, wskazującej czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do 

wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników – 1 podmiot, 

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku wyposażenia szlifierki dwutarczowej w układ sterowania:  

a) przeznaczony do zatrzymania maszyny mający pierwszeństwo przed układem 

sterowania przeznaczonym do jej uruchamiania,  

b) umożliwiający uruchomienie maszyny tylko poprzez celowe zadziałanie, w tym 

przypadku ponownego uruchomienia po jej zatrzymaniu, bez względu 

na przyczynę zatrzymania – 1 podmiot 

− braku oznakowania wyłączników głównych zasilania w energię elektryczną boczkarki 

profilowej do szlifowania kamienia typ B100 i szlifierko-polerki do płaszczyzn  

w sposób umożliwiający identyfikację – 1 podmiot, 

− braku wyposażenia piły do granitu w osłonę zapobiegającą dostępowi do części 

ruchomych napędu pasowego – 1 podmiot, 

− braku wyposażenia szlifierko-polerki do kamienia w pełną osłonę przekładni pasowej 

skutecznie zapobiegającej dostępowi do części ruchomych napędu pasowego –  

1 podmiot, 

− braku wygrodzenia dostępu do obszaru odrzutu wody pomiędzy tarczą tnącą 

maszyny do cięcia kamienia a ścianą za pomocą stałej osłony lub osłony  
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z urządzeniem ochronnym wstrzymującym prace maszyny w przypadku naruszenia 

obszaru chronionego – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia czytelnego oznakowania – opisania wszystkich przycisków 

sterujących przy pile do cięcia kamienia, w sposób umożliwiający określenie 

parametrów niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania – 1 podmiot, 

− braku czytelnego oznakowania z podaniem producenta oraz parametrów 

technicznych dwusuportowej piły poprzecznej do obróbki kamienia firmy Promasz –  

1 podmiot, 

− braku wyposażenia 2 szt. szlifierek kolanowych w osłony lub inne urządzenia 

ochronne, chroniące przed dostępem do niebezpiecznych części maszyn tj. 

pionowego wałka obrotowego, przegubu kolanowego i głowicy – 1 podmiot, 

− braku wyposażenia otwornicy stołowej pionowej w osłonę uniemożliwiającą dostęp  

co najmniej z przodu i obydwu boków, gdy wrzeciono znajduje się w normalnym 

położeniu spoczynkowym, do stref zagrożeń mechanicznych powodowanych 

obracającym się wrzecionem i narzędziem oraz emisją chłodziwa – 1 podmiot, 

− braku wyposażenia 2 traków linowych w osłony lub inne urządzenia ochronne 

chroniące przed dostępem do ruchomych elementów maszyny tj. narzędzia i wózka – 

1 podmiot, 

− braku wyposażenia pulpitu sterowniczego piły do cięcia kamienia firmy Heinrich 

Speckhardt&Sohne zlokalizowanej w pomieszczeniu polerowania i szlifowania  

w sprawne elementy, za pomocą których steruje się piłą, a ponadto oznakowania  

w sposób czytelny przycisków znajdujących się na panelu – 1 podmiot, 

− braku oznakowania wyłącznika awaryjnego piły tarczowej do cięcia kamienia prod. 

C.I.M.E Włochy nr 12508 w postaci czerwonego przycisku na żółtym tle – 1 podmiot, 

− braku wyposażenia szlifierek kolankowo-przyściennych nr I i II w pełne osłony pasów 

pędnych od strony spodniej celem uniemożliwienia dostępu do stref zagrożenia – 1 

podmiot (2 decyzje), 

− braku poddania istniejących osłon stref niebezpiecznych szlifierki kolankowo-

przyściennej nr II przeglądowi konserwacyjnemu oraz ich zamocowaniom –  

1 podmiot, 

− braku dokonania opisu jednoznacznie identyfikującego znaczenie oraz funkcje 

elementów sterowniczych szlifierki kolankowo-przyściennej nr II – 1 podmiot, 

− braku oznaczenia w wyraźny sposób przestrzeni roboczej cyrkularki poprzecznej 

jednosuportowej PT60 – 1 podmiot, 
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− braku oznakowania cyrkularki poprzecznej jednosuportowej PT60 jednoznacznymi 

informacjami określającymi miejsce występowania i rodzaj występującego zagrożenia 

– 1 podmiot, 

− braku zapewnienia układów sterowania szlifierek kolankowo-przyściennych nr I i II 

wykluczających niespodziewane uruchomienie maszyn, działających w taki sposób, 

aby ich uruchomienie było możliwe tylko poprzez celowe zadziałanie przez operatora 

na takie układy – 2 podmioty (po 2 decyzje w każdym z podmiotów), 

− braku dokonania opisów jednoznacznie identyfikujących znaczenie oraz funkcje 

elementów sterowniczych szlifierek kolankowo-przyściennych nr I i II – 1 podmiot  

(2 decyzje). 

 

Szkolenia, badania lekarskie, uprawnienia dodatkowe  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− poddania 6 pracowników szkoleniom okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 4 

podmioty, 

− opracowania programu prowadzonych szkoleń wstępnych w zakresie instruktaży 

stanowiskowych określających ich szczegółową tematykę, formy realizacji i czas 

trwania – 2 podmioty, 

− opracowania programu prowadzonych szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu 

wstępnego ogólnego – 1 podmiot, 

− skierowania na wstępne badania lekarskie pracownika w związku ze zmianą 

stanowiska pracy w celu uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego – 1 podmiot, 

− skierowania 3 pracowników na wstępne badania lekarskie celem uzyskania 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku – 2 podmioty, 

− poddania 3 pracowników szkoleniom wstępnym ogólnym z dziedziny bezpieczeństwa 

i higieny pracy – 2 podmioty, 

− poddania 5 pracowników szkoleniom wstępnym na stanowisku pracy z dziedziny 

bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 podmioty, 

− opracowania i udokumentowania szczegółowego programu szkolenia bhp na 

stanowisku:  

a) kamieniarz i operator wózka widłowego (w 1 podmiocie),  

b) kierowca (w 1 podmiocie),  

c) szlifierz (w 1 podmiocie), 
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− opracowania programu szkolenia w formie instruktażu na stanowiskach: polernik, 

szlifierz, cyrkularz, monter elementów kamiennych określającego szczegółową 

tematykę, formę realizacji i czas trwania – 1 podmiot, 

− poddawania pracownika badaniu lekarskiemu na podstawie właściwego wzoru 

skierowania na badanie – 1 podmiot, 

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− uzupełnienia szczegółowego programu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp na 

stanowisku kamieniarza o zagadnienie: „omówienie czynników środowiska pracy 

występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, 

jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego  

z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad 

postępowania w razie wypadku lub awarii” – 1 podmiot, 

− poddania 5 pracowników szkoleniu wstępnemu w dziedzinie bhp na stanowisku pracy 

kamieniarza wg programu (zagadnienia) wymienionego powyżej – 1 podmiot,  

− uzupełnienia programu szkolenia wstępnego na stanowisku betoniarza o zagadnienia 

obejmujące informację o użytkowanych maszynach i urządzeniach technicznych –  

1 podmiot, 

− poddawania nowo zatrudnionych pracowników wstępnym badaniom lekarskim przed 

przystąpieniem do pracy – 1 podmiot, 

− przeprowadzania szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie z ramowym programem szkoleń dla pracowników zatrudnionych na 

stanowisku robotniczym – 1 podmiot, 

− podawania w skierowaniu pracownika na profilaktyczne badania lekarskie informacji  

o występowaniu w zakładzie czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków 

uciążliwych, w tym również o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynników 

szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy – 1 podmiot, 

− opracowania w konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami programów 

szkoleń wstępnych w zakresie instruktaży stanowiskowych dostosowanych do 

rodzajów i warunków prac na stanowiskach – 2 podmioty, 

− przeprowadzania pierwszego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp na 

stanowiskach robotniczych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych 

stanowiskach – 1 podmiot,     

− dopuszczania 3 pracowników do pracy bez aktualnych orzeczeń lekarskich 

stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach: 

pracownik produkcji i pracownik fizyczny – 2 podmioty, 
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− dopuszczania 1 pracownika do pracy bez poddania szkoleniu okresowemu  

w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych –  

1 podmiot. 

 
Magazynowanie i składowanie  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− opracowania i zapewnienia pracownikom do stałego korzystania instrukcji 

składowania i magazynowania materiałów do produkcji/wyrobów 

gotowych/bezpiecznego składowania – 4 podmioty, 

− zapewnienia składowania wyrobów gotowych w postaci pełnych i niepełnych płyt  

w sposób ograniczający ryzyko potknięcia i/lub zaczepienia się o ich brzegi 

kończynami dolnymi – 1 podmiot, 

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku zapewnienia w pomieszczeniu magazynowym półek i regałów dostosowanych 

do składowanych materiałów – 1 podmiot, 

− braku zaktualizowania i dostosowania do warunków będących w zakładzie instrukcji 

bhp dotyczącej magazynowania i składowania kamienia i płyt kamiennych –  

1 podmiot. 

 

Transport wewnątrzzakładowy, urządzenia poddozorowe 

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− opracowania instrukcji transportu wewnątrzzakładowego określającej zasady 

bezpiecznego transportu ręcznego przedmiotów – 1 podmiot, 

− opracowania i zapewnienia pracownikom do stałego korzystania instrukcji ręcznego  

i zmechanizowanego przemieszczania przedmiotów/wykonywania prac 

transportowych – 2 podmioty, 

− wydania instrukcji bhp w zakresie organizacji ruchu na drogach 

wewnątrzzakładowych – 1 podmiot, 

− zapewnienia równej nawierzchni drogi komunikacyjnej w części magazynowo-

składowej – 1 podmiot, 

− - wyposażenia rękojeści wózka dwukołowego w ochraniacze zabezpieczające dłonie 

przed obrażeniami – 1 podmiot, 

− wyposażenia jednej z taczek w rękojeści zabezpieczające dłonie przed obrażeniami, 

umożliwiające bezpieczny chwyt zakończeń ramy taczki – 1 podmiot, 
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2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku uzyskania decyzji właściwego organu dozoru technicznego zezwalającej na 

eksploatację wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia marki: Mitsubishi i RAK – 2 podmioty, 

− braku zapewnienia równej nawierzchni drogi komunikacyjnej przy magazynie 

marmurów – 1 podmiot, 

− braku uzyskania decyzji właściwego organu dozoru technicznego zezwalającej 

na eksploatację 2 zbiorników ciśnieniowych – 1 podmiot, 

− braku zgłoszenia do organu dozoru technicznego urządzeń tj. wózka widłowego 

ZREMB oraz dźwigu ZREMB po oddaniu do eksploatacji tych urządzeń – 1 podmiot, 

− braku opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącej wykonywania 

prac transportowych zmechanizowanych z użyciem wózka podnośnikowego  

z napędem silnikowym i pojazdów samochodowych – 1 podmiot,  

− braku dokonania weryfikacji i uzupełnienia instrukcji bezpiecznej pracy przy obsłudze 

wózków transportowych poruszanych ręcznie pod względem:  

a) podania prawidłowych danych o masie ładunków przemieszczanych po twardej 

powierzchni,  

b) wskazania masy wózka oraz jego rodzaju np. 2 kołowy,  

c) odniesienia się do mas ładunków przewożonych na taczce po nawierzchniach: 

twardej i nieutwardzonej – 1 podmiot, 

− braku dostosowania postanowień instrukcji bezpiecznej pracy przy transporcie 

ręcznym przedmiotów w odniesieniu do charakteru pracy i wielkości ciężaru do 

obowiązujących postanowień przepisów w tym zakresie – 1 podmiot, 

− braku zapewnienia szerokości drogi komunikacyjnej biegnącej pomiędzy 

pomieszczeniem biurowym a produkcyjnym o szerokości minimum 1,2 m –  

1 podmiot, 

− braku oznakowania informacjami określającymi dopuszczalne obciążenie przestrzeni 

ładunkowych 3 szt. wózków 2 kołowych oraz taczki – 1 podmiot, 

− braku uzupełnienia instrukcji bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych o: 

a) dopuszczalne masy przemieszczanych ładunków z udziałem stosowanego 

sprzętu pomocniczego, 

b) masę stosowanego sprzętu pomocniczego, 

c) rodzaj stosowanego sprzętu pomocniczego – 1 podmiot, 

− braku uzupełnienia instrukcji bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych 

poprzez podanie właściwych danych w zakresie: dopuszczalnego ciężaru ładunku 

przemieszczanego na wózkach bez szyn po terenie poziomym, na pochyleniach oraz 
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na odległość poziomą w odniesieniu do obowiązujących przepisów w tym zakresie – 

1 podmiot. 

 
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− sporządzenia rejestru pomiarów hałasu i drgań mechanicznych o działaniu 

miejscowym na organizm człowieka na stanowisku operatora szlifierko-polerki do 

kamienia – 1 podmiot, 

− sporządzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowiskach pracy – 3 podmioty, 

− sporządzenia kart pomiarów hałasu i drgań mechanicznych o działaniu miejscowym 

na organizm człowieka na stanowisku operatora szlifierko-polerki do kamienia –  

1 podmiot, 

− zaprowadzenia kart wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 

występujących na stanowiskach pracy – 3 podmioty, 

− wykonania pomiarów zapylenia na stanowisku szlifierza/obsługa cyrkularki i szlifierki 

oraz automatu polerskiego/kamieniarza – 3 podmioty, 

− wykonania pomiarów natężenia wibracji na stanowiskach pracy – 3 podmioty, 

− wykonania pomiarów hałasu na stanowiskach pracy (np. obsługa cyrkularki i szlifierki, 

automatu polerskiego, kamieniarz, szlifierz, pracownik cięcia kamienia) –  

7 podmiotów, 

− udostępniania pracownikom wyników pomiarów hałasu wykonanych na stanowisku 

pracy kamieniarza – 1 podmiot, 

− udostępniania pracownikom wyników pomiarów wykonanych na stanowisku pracy 

szlifierza – 1 podmiot, 

− wykonania pomiarów natężenia hałasu na wytypowanych do badań stanowiskach 

pracy w zakładach, na których przeprowadzone wcześniej pomiary wykazały krotność 

w przedziale 0,2 a 0,5 oraz 0,2 a 1,0 NDN – 2 podmioty, 

− dokonania rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy celem zapewnienia wykonania badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla 

zdrowia – 4 podmioty, 

− zaprowadzenia kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej – 2 podmioty, 

− ustalenia sposobu informowania pracowników o wynikach przeprowadzonych badań  

i pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – 1 podmiot, 
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− ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego niezbędnego do wykonywania pracy 

na stanowiskach pracy oraz przewidywanych okresów ich użytkowania – 3 podmioty, 

− wyposażenia 3 pracowników w rękawice antywibracyjne – 1 podmiot, 

− uzyskania instrukcji używania środków ochrony indywidualnej w postaci okularów 

ochronnych – 1 podmiot, 

− przeprowadzenia pomiarów toksykologicznego zanieczyszczenia powietrza 

(czynników chemicznych) na stanowisku kamieniarz – obróbka i montaż kamienia  

i pracownik gospodarczy – 1 podmiot, 

− wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, po 

przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, 

które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom 

narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) rodzaju tych czynników oraz ich właściwości,  

2) procesów technologicznych i ich parametrów,  

3) wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń i narzędzi, które mogą być 

źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników 

pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów,  

4) środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania,  

5) organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy,  

6) rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla 

zdrowia, z uwzględnieniem obowiązującego systemu i rozkładu czasu pracy oraz 

wykonania ich badań i pomiarów – 2 podmioty, 

− zapewnienia pracownikom podczas pracy ze szlifierką kątową obwodową PRAw 

130A prod. Celma środków ochrony indywidualnej ochrony twarzy – 1 podmiot, 

− zapewnienia pracownikom możliwości korzystania z maski przeciwpyłowej ochrony 

dróg oddechowych w związku z używaniem szlifierki kątowej obwodowej PRAw 130A 

prod. Celma Goleszów – 1 podmiot, 

− zapewnienia pracownikom dostępu do instrukcji użytkowania: 

a) okularów ochronnych przeznaczonych do prac przy dłutowaniu kamienia, 

b) maski ochronnej twarzy  

dotyczącej sposobów ich używania zgodnie z przeznaczeniem, określającej również 

sposoby ich konserwacji i kontroli – 1 podmiot, 

 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące 

− sporządzenia rejestru pomiarów hałasu i zapylenia na stanowisku szlifierza-

betoniarza – 1 podmiot, 
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− sporządzenia kart pomiarów hałasu na stanowisku szlifierza-betoniarza – 1 podmiot, 

− uzupełnienia wykazu środków ochrony indywidualnej wymaganych do stosowania 

podczas pracy o okulary ochronne – 1 podmiot, 

− uzupełnienia wprowadzonych do stosowania zasad wyposażania pracowników  

w odzież i obuwie robocze o zasady wypłaty ekwiwalentu z tytułu użytkowania przez 

pracowników własnej odzieży oraz jej prania (wysokość i termin wypłaty świadczenia) 

– 1 podmiot 

− uaktualnienia zaprowadzonego rejestru i karty badanych czynników na stanowisku 

pracy kamieniarza o wszystkie badania przeprowadzone na stanowisku – 2 podmioty, 

− uzupełnienia zaprowadzonego rejestru czynników w środowisku pracy na stanowisku 

pracy szlifierza aby zapewnić ciągłość wykonywanych pomiarów, pełne opisy 

stanowiska wraz z podaniem liczby zatrudnionych oraz wyników badań z 2008 i 2014 

– 1 podmiot, 

− ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych na 

stanowisku kamieniarza/wykonywanie nagrobków – 2 podmioty, 

− ustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, które są niezbędne 

z uwagi na wykonywane zadania pracownika oraz możliwość zniszczenia  

i zabrudzenia odzieży własnej – 2 podmioty, 

− ustalenia środków ochrony indywidualnej, które są niezbędne z uwagi na możliwość 

zniszczenia i zabrudzenia odzieży własnej oraz ochronę zdrowia – 1 podmiot, 

− uwzględnienia w ustalonych w zakładzie zasadach przydziału odzieży i obuwia 

roboczego dla stanowiska pracownika gospodarczego – 1 podmiot, 

− określenia cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej oczu, aby 

skutecznie chroniły przed zagrożeniami i uwzględniały wymagania ergonomii oraz 

stan zdrowia pracowników – 1 podmiot, 

− uwzględnienia w „Zakładowej tabeli przydziału odzieży roboczej i ochronnej i sprzętu 

ochrony osobistej” środka ochrony indywidualnej w postaci okularów ochronnych –  

1 podmiot, 

− rzetelnego prowadzenia dla każdego pracownika imiennej karty przydziału odzieży  

i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – 1 podmiot, 

− poddania weryfikacji pod kątem spełniania właściwości ochronnych i użytkowych 

wydanych pracownikowi sortów ubraniowych w postaci: ubrania roboczego, czapki 

drelichowej, trzewików przemysłowych, z uwagi na upływ terminu ich używalności –  

1 podmiot. 
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Ocena ryzyka zawodowego  

1) stwierdzono braki dotyczące: 

− uzupełnienia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku szlifierza 

granitu/kamieniarza o zagrożenia i szkodliwości związane z montażem nagrobków na 

cmentarzach – 2 podmioty, 

− dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 

występujących w zakładzie – 4 podmioty, 

− informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą – 

1 podmiot, 

− dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego występującego podczas 

wykonywania prac na stanowisku kamieniarz – 1 podmiot, 
 

2) stwierdzono uchybienia dotyczące: 

− braku potwierdzenia przez pracowników zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego 

na stanowisku kamieniarza – 2 podmioty, 

− braku uaktualnienia opracowanej oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska 

kamieniarza o przeprowadzone pomiary hałasu na stanowisku pracy – 1 podmiot, 

− nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku kamieniarz czynników 

psychospołecznych (stres, mobbing) oraz uczestnictwa przedstawiciela pracowników 

w ocenie – 1 podmiot, 

− braku dokonania aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pilarza 

z uwzględnieniem aktualnych informacji związanych z wykonywaniem pracy obsługi 

suwnicy i związanych z tym zagrożeń oraz zagrożenia możliwością dostępu do 

ruchomych części maszyn i czynników psychospołecznych – 1 podmiot, 

− braku uzupełnienia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego opracowanej na 

stanowisku kamieniarz/operator obsługi maszyn i urządzeń do obróbki kamienia  

z uwzględnieniem zagrożeń związanych z możliwością porażenia prądem 

elektrycznym podczas wykonywania procesów pracy – 1 podmiot, 

− braku poddania weryfikacji i w razie potrzeby dokonania ponownej oceny ryzyka 

zawodowego występującego podczas wykonywania prac na zajmowanym przez 

pracowników stanowisku pracy – 1 podmiot. 
 

Inne nieprawidłowości, współdziałania z innymi organami  

1. W wyniku 1 kontroli zawiadomiono Urząd Dozoru Technicznego o eksploatacji: 

• zbiornika sprężonego powietrza o poj. 0,4 m3, 

• 3 szt. wózków jezdniowych silnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,  

bez ważnych decyzji UDT. 
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2. W wyniku 1 kontroli zawiadomiono Urząd Dozoru Technicznego o eksploatacji: 

• żurawia samojezdnego marki ZREMB typ POLAN, 

• 2 szt. wózków jezdniowych silnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 

marki TOYOTA, 

bez ważnych decyzji UDT. 

3. W wyniku 1 kontroli zawiadomiono Urząd Dozoru Technicznego o eksploatacji  

w podmiocie 2 zbiorników sprężonego powietrza (1 firmy Komino, 1 producent nieznany) 

bez ważnych decyzji UDT, 

4. W wyniku jednej kontroli zawiadomiono: 

a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi na podstawie art.7 ust.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy w związku z tym, że pracodawca 

nie zawarł pisemnej umowy z żadną jednostką medycyny pracy na wykonywanie 

badań wstępnych pracowników, co jest niezgodne z art.12 w/w ustawy (pismo 

wysłano w celu informacyjnym),  

b) Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Płocku o eksploatacji: 

• zbiornika sprężonego powietrza o poj. wg wyjaśnień pracodawcy 700 l, 

• 1szt. wózka jezdniowego silnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia, 

bez ważnych decyzji UDT (poprzednie decyzje UDT utraciły swoje ważności). 

5. W wyniku 1 kontroli zawiadomiono Urząd Dozoru Technicznego o eksploatacji wózka 

jezdniowego silnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia wideł bez ważnej 

decyzji UDT, ponadto inspektor pracy stwierdził niesprawność hamulca postojowego (po 

zadziałaniu na układ hamulcowy wózka nadal przemieszczał się on w zamierzonym 

kierunku jazdy), brak sygnalizacji kierunkowskazów przednich oraz tylnego lewego, brak 

lampy tylnej prawej oraz świateł stop, brak sygnału dźwiękowego. Wózka nie 

wyposażono w pasy bezpieczeństwa oraz kabinę kierowcy (operatora). 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa  

Według podmiotów kontrolowanych najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa są: 

• Nieznajomość obowiązujących przepisów, brak na rynku instrukcji bhp dotyczących 

specjalistycznych maszyn kamieniarskich. 

• Brak ciągłości produkcji w okresie całego roku. 

• Brak fachowości osób pełniących u pracodawców obowiązki służby BHP, które 

na bieżąco nie informują ich o obowiązujących przepisach.  
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• Błędne informacje uzyskiwane od dystrybutorów środków ochrony indywidualnej dla 

kamieniarzy, szlifierzy dotyczących prawidłowości stosowania i szczegółowego 

przeznaczenia tych środków.  

• Trudność sprawowania bieżącego nadzoru nad stanowiskami pracy, w wielu 

przypadkach sami pracodawcy muszą załatwiać sprawy związane z usterkowością 

maszyn i urządzeń, zaopatrzeniem w surowce, itp.  

• Niestosowanie przez kamieniarzy środków ochrony indywidualnej, które – ich 

zdaniem - utrudniają pracę. 

• Sprzedaż przez inne podmioty „gotowych” produktów w atrakcyjnych cenach  

z rynków wschodnich, co skłania do poszukiwania oszczędności. 

 

Według inspektorów pracy: 

• brak dbałości pracowników o stan techniczny i właściwe przechowywanie 

stosowanych środków ochrony indywidualnej, 

• niedostateczna znajomość przez pracodawców przepisów w zakresie BHP,  

• niski poziom fachowości osób pełniących zadania służby BHP, w większości są to 

osoby nieznające realiów pracy w obróbce kamienia, mające ogólną wiedzę,  

• chęć minimalizacji wydatków i szukanie oszczędności kosztem nakładów m.in. na 

zagadnienia BHP, część zakładów wykonywało pracę sezonowo (w okresie od 

marca/kwietnia do października/listopada), 

• brak kształcenia zawodowego pracowników w zawodzie kamieniarz. Celem 

kształcenia zawodowego byłoby lepsze przygotowanie uczących się do wykonywania 

pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, 

zwiększenie świadomości występujących zagrożeń, 

• brak zbiorczych opracowań przepisów branży kamieniarskiej, obejmujących 

wymagania stawiane najpowszechniejszym maszynom wykorzystywanym przy 

obróbce kamienia.  

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2015 

 
 169 

Temat T990 „Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników zatrudnionych 
w samochodowych zakładach naprawczych”. 

 A – „Zagrożenia w zakładach diagnostyki i mechaniki pojazdowej”. 
 
Zakres zrealizowanego zadania. 

W ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w okresie  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przeprowadzono 41 kontroli u 41 pracodawców. 

W skontrolowanych podmiotach pracę świadczyły 603 osoby, w tym 561 osób 

zatrudnionych  w ramach stosunku pracy.  

Do kontroli wytypowano warsztaty mechaniczne użytkujące m.in. różnego rodzaju 

dźwigniki i zbiorniki ciśnieniowe.  

Poniżej przedstawiono poddział zakładów wg liczby pracujących: 

• od 1 do 9 zatrudnionych  –  28 zakładów, 

• od 10 do 49 zatrudnionych  – 9 zakładów, 

• od 50 do 249 zatrudnionych – 4 zakłady. 
 

W większości zakładów odbywały się naprawy pojazdów i podzespołów 

samochodowych. Zagadnienia dotyczące narażenia pracowników w zakresie napraw i usług 

powypadkowych i blacharsko-lakierniczych zostały ujęte w odrębnym sprawozdaniu 

dotyczącym tematu T990B.  
 

Przykłady rażących naruszeń przepisów (nieprawidłowości). 

Zagadnienia objęte kontrolą. 

Liczba skontrolowanych zakładów, 
w których stwierdzono nieprawidłowości 

(opis nieprawidłowości, skala 
nieprawidłowości, nazwa podmiotu, 
liczba zatrudnionych, liczba maszyn, 

w których stwierdzono nieprawidłowości) 

Uwagi 

Przeprowadzenie oceny 
ryzyka zawodowego  
 

Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach, 

nieprawidłowości stwierdzono 

w 21 zakładach. W 11 przypadkach 

stwierdzono brak dokonania oceny ryzyka  

zawodowego lub niedokonanie oceny ryzyka 

dla wszystkich stanowisk. W 10 zakładach 

stwierdzono, że ryzyko zawodowe zostało 

opracowana w sposób nieprawidłowy. 

W przypadkach 

dokonania 

nieprawidłowej oceny 

ryzyka zawodowego 

stwierdzono, że ocena 

ryzyka zawodowego 

została dokonana np. 

bez konsultacji 

z pracownikami lub 

bez udziału lekarza 
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sprawującego 

profilaktyczną opiekę 

lekarską (3 przypadki); 

w ocenie nie 

wyszczególniono 

stosowanych maszyn, 

urządzeń, materiałów, 

osób wykonujących 

pracę (4 przypadki),  

Zapoznanie pracowników 
z ryzykiem i ochroną przed 
zagrożeniami  

Zagadnienie objęto kontrolą w 36 zakładach 

(199 pracowników), nieprawidłowości 

stwierdzono w 8 zakładach i dotyczyła 

26 osób.  

 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze: 

- udokumentowanie, ustalenie 

i dobór  

Zagadnienie objęto kontrolą w 40 zakładach. 

Nieprawidłowości dotyczyły 16 podmiotów. 

W 8 przypadkach pracodawcy nie ustalili 

rodzajów środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego, których 

stosowanie na określonych stanowiskach 

jest niezbędne. W 1 przypadku pracodawca 

nie ustalił zasad przydziału odzieży dla 

wszystkich stanowisk pracy. W 1 przypadku 

pracodawca nie uwzględnił w opracowanych 

zasadach przydziału wszystkich rodzajów 

odzieży. Nieprawidłowości w pozostałych 

podmiotach objętych kontrolą dotyczyły 

potwierdzania wydawania pracownikom 

środków ochrony indywidualnej oraz obuwia 

i odzieży roboczej. 

 

 

- dostarczenie, wyposażenie 

i stosowanie przez 

pracowników środków 

ochrony indywidualnej.  

Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach. 

Nieprawidłowość została stwierdzona 

w 2 podmiotach objętych kontrolą. 

 

 

- dostarczenie, wyposażenie 

i stosowanie przez 

pracowników odzieży 

i obuwia roboczego  

Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach. 

Nieprawidłowość została stwierdzona 

w 3 podmiotach objętych kontrolą. 
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Badania, szkolenia i uprawnienia pracowników. 

- szkolenia bhp – wstępne  Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach. 

W 1 zakładzie ustalono, że pracodawca nie 

poddał 2 pracowników szkoleniu wstępnemu 

z zakresu bhp.  

Stwierdzono również w 8 zakładach 

przypadki nieprawidłowości dotyczące 

sposobu dokumentowania szkoleń 

wstępnych. 

 

- szkolenie bhp – okresowe  Zagadnienie objęto kontrolą w 38 zakładach. 

W 5 zakładach stwierdzono dopuszczanie 

do pracy pracowników bez aktualnych 

szkoleń z zakresu bhp: 

 

- profilaktyczne badania 

lekarskie  

Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach. 

W 7 zakładach stwierdzono dopuszczanie 

do pracy  pracowników bez ważnych badań 

lekarskich. 

 

Obiekty, pomieszczenia 
i wyposażenie zakładu 
wymiana powietrza, 
wentylacja, klimatyzacja  

Zagadnienie objęto kontrolą w 40 zakładach. 

W 10 podmiotach stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące zapewnienia 

wentylacji. 

W 5 przypadkach nieprawidłowość dotyczyła 

wentylacji stanowisk pracy lub kotłowni: 

Pozostałe przypadki stwierdzonych 

nieprawidłowości dotyczą wentylacji 

pomieszczeń higienicznosanitarnych. 

 

Obiekty, pomieszczenia 
i wyposażenie zakładu 
zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych  

Zagadnienie objęto kontrolą 

w 33 podmiotach. Nieprawidłowości 

stwierdzono w 12 zakładach. 

Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności 

niezabezpieczenia nieużywanych kanałów 

naprawczych oraz  braku oznakowania 

krawędzi kanałów naprawczych, braku 

oznakowania strefy niebezpiecznej w 

obszarze dźwigników – podnośników 

samochodowych.   
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Urządzenia i instalacje elektryczne i energetyczne: 

- zapewnienie bezpieczeństwa 

potwierdzone badaniami, 

pomiarami, przeglądami  

Zagadnienie objęto kontrolą w 39 zakładach. 

W 9 zakładach pracodawcy nie potwierdzili 

pomiarami skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej eksploatowanej 

instalacji elektrycznej. 

 

- dokumentacja techniczna, 

dozorowa, instrukcje  

Zagadnienie objęto kontrolą w 30 zakładach. 

W 7 zakładach stwierdzono brak instrukcji 

eksploatacji instalacji elektrycznych 

i energetycznych. 

 

 

Stanowiska pracy -
opracowanie i dostosowanie 
instrukcji bhp prac i 
procesów związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi i 
zdrowotnymi.  

Zagadnienie objęto kontrolą w 36 zakładach. 

Nieprawidłowości stwierdzono 

w 16 podmiotach objętych kontrolą. 

Nieprawidłowości polegały w szczególności 

na niewydaniu przez pracodawcę instrukcji 

bhp dotyczących obsługi urządzeń 

stosowanych w zakładach oraz instrukcji 

dotyczących wykonywania prac 

stwarzających zagrożenia. 

 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe: 

- identyfikacja i typowanie  Zagadnienie objęto kontrolą 

w 41 podmiotach. W trakcie kontroli 

stwierdzono, że w 18 zakładach pracodawcy 

nie przeprowadzili identyfikacji środowiska 

pracy w celu wytypowania czynników 

szkodliwych występujących w środowisku 

pracy w całym zakresie, natomiast 

w 2 zakładach pracodawcy 

nie przeprowadzili rozeznania środowiska 

pracy w zakresie występowania czynników 

chemicznych. 

Nieprawidłowość 

dotyczy głównie 

zakładów 

zatrudniających 

nie więcej niż 

9 pracowników  

- badania i pomiary  Zagadnienie objęto kontrolą w 28 zakładach. 

Stwierdzono, że pracodawcy w 6 zakładach 

nie wykonali pomiarów środowiska 

w terminach określonych w przepisach 

głównie w zakresie natężenia hałasu oraz 

stężenia substancji chemicznych. 
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Organizowanie prac 
szczególnie niebezpiecznych 
- wykaz prowadzonych prac. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 11 zakładach. 

W czasie przeprowadzonych kontroli 

stwierdzono, że 5 pracodawców nie 

opracowało wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących w zakładzie. 

 

 

Ręczne prace transportowe - 
instrukcja bezpiecznego 
postępowania przy ręcznych 
pracach transportowych  

Zagadnienie objęto kontrolą w 36 zakładach. 

Stwierdzono, że w 15 zakładach pracodawcy 

nie opracowali instrukcji bhp dotyczących 

ręcznych prac transportowych. 

Nieprawidłowość 

dotyczy głównie 

pracodawców 

zatrudniających 

do 9 pracowników 

Drogi, ciągi komunikacyjne, 
przejścia i rampy -
opracowanie zasad ruchu, 
oznakowanie, 
zabezpieczenie. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 41 zakładach. 

W 12 zakładach stwierdzono brak 

opracowania zasad ruchu występujących 

w zakładzie.  

 

Urządzenia do składowania 
i magazynowania -
oznakowanie i informacje 
o obciążeniu. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 29 zakładach, 

w 16 zakładach stwierdzono brak 

zamieszczenia informacji o dopuszczalnym 

obciążeniu urządzeń do składowania. 

 

 

Opracowanie instrukcji 
dotyczących magazynowania 
i składowania. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 29 zakładach, 

w 12 zakładach stwierdzono brak instrukcji 

dotyczącej sposobu składowania 

i magazynowania. 

 

 

Stan i wyposażenie 
eksploatowanych maszyn 
i urządzeń - wyposażenie 
w osłony i urządzenia 
ochronne  

Zagadnienie objęto kontrolą w 36 zakładach 

(kontrolą objęto 167 maszyn i urządzeń). 

Nieprawidłowości stwierdzono 

w 8 zakładach i dotyczyły: 

• braku osłon przeciwiskrowych 

w szlifierkach – ostrzałkach – 

3 przypadki. 

• braku podpór (stopek) prowadzących 

przy szlifierkach – ostrzałkach – 

2 przypadki, 

• braku osłon bocznych przy szlifierce – 

ostrzałce – 2 przypadki, 

• uszkodzonego mechanizmu powrotu 

wrzeciona w wiertarce stołowej, 

• złej regulacji osłon dźwignika 
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zabezpieczających przed możliwością 

zgniecenia kończyn dolnych, 

• braku osłony zabezpieczającej przed 

możliwością dostępu do strefy 

niebezpiecznej strefy roboczej wiertarki 

stołowej – 2 przypadki. 

Kontrola spełnienia 
wymagań zasadniczych 
przez maszyny i urządzenia 
eksploatowane na terenie 
kontrolowanych podmiotów.  

 

Zagadnienie objęto kontrolą w 27 zakładach, 

skontrolowano 112 urządzeń. 

Nieprawidłowości stwierdzono 

w 2 zakładach: 

• w jednym zakładzie nieprawidłowość 

dotyczyła wyważarki do kół GEODYNA 

990; w trakcie kontroli stwierdzono, że 

na maszynie zamieszczono 

ostrzeżenia w językach obcych, brak w 

języku polskim, deklaracja zgodności 

maszyny oraz instrukcja obsługi nie 

spełniała wymagań określonych w 

przepisach. W związku ze 

stwierdzonymi nieprawidłowościami 

została przeprowadzona kontrola u 

dostawcy maszyny, który w sposób 

dobrowolny usunął nieprawidłowości. 

• w jednym zakładzie nieprawidłowość 

dotyczyła wyważarki montażownicy do 

kół samochodów osobowych DL-450; 

Maszyna nie została oznakowana 

znakiem CE. Ponadto maszyna 

nie została oznakowana (brak tabliczki 

znamionowej): nazwą i adresem 

producenta; oznaczeniem serii lub typu 

maszyny; numerem fabrycznym, 

rokiem budowy maszyny. Na maszynie 

zamieszczono ostrzeżenia jedynie 

w języku angielskim, deklaracja 

zgodności maszyny oraz instrukcja 

obsługi nie spełniała wymagań 

określonych w przepisach. W związku 

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
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została przeprowadzona kontrola 

u dostawcy maszyny, który w sposób 

dobrowolny usunął nieprawidłowości. 

Dokumentacja, montaż, demontaż, kontrola, przegląd i dopuszczenie do eksploatacji: 

Decyzje uprawnionych 
organów dotyczących 
eksploatacji urządzeń 
technicznych objętych 
dozorem. 

W 31 zakładach przeprowadzono kontrolę 

urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (dźwigniki oraz 

zbiorniki ciśnieniowe). W 7 zakładach 

stwierdzono eksploatowanie urządzeń 

technicznych podlegających dozorowy bez 

ważnej decyzji UDT zezwalającej na ich 

eksploatację.  

 

Realizacja powierzonych 
obowiązków z zakresu bhp 
przez osoby kierujące 
pracownikami. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający 

kontrolę udzielili odpowiedzi na powyższe 

zagadnienie w 22 przypadkach. 

Stwierdzono, że w przypadku 7 zakładów 

stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

Realizacja powierzonych 
obowiązków przez służbę 
bhp lub osoby wykonujące 
zadania służby bhp. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający 

kontrolę udzielili odpowiedzi na powyższe 

zagadnienie w 32 przypadkach. 

Stwierdzono, że w przypadku 13 zakładach 

stwierdzono nieprawidłowości, w tym 

w 3 przypadkach pracodawca nie dopełnił 

obowiązku zapewnienia wykonywania 

obowiązków służby bhp przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia 

kwalifikacyjne 

 

 

 
Komentarz do zbiorczych wyników kontroli. 

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków wykonywania prac: 

bez stosowania środków ochrony indywidualnej, bez wymaganych uprawnień 

kwalifikacyjnych, niezgodnej z przepisami dotyczącymi temperatury w pomieszczeniach 

pracy; nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sprawności środków transportu, 

przyjętych przez pracodawców rozwiązań technicznych w celu wyeliminowania ręcznego 

przemieszczania ciężarów.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy uznać, że pracodawcy objętych 

kontrolą zakładów zapewnili pomieszczenia pracy spełniające wymagania w zakresie 
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usytułowana, kubatury oraz wysokości. Nie stwierdzono również przypadków niezapewnienia 

oświetlenia stanowisk pracy światłem dziennym oraz sztucznym.  

Nie stwierdzono rażących przypadków nieprzestrzegania przez pracodawców 

przepisów dotyczących organizacji stanowisk pracy oraz dojść do nich 

Należy natomiast zwrócić uwagę na fakt niewytypowania przez prawie połowę 

objętych kontrolą pracodawców czynników środowiska pracy do wykonania badań 

i pomiarów oraz na niewykonywanie pomiarów środowiska pracy w terminach określonych 

w przepisach. Kolejną powtarzającą się nieprawidłowością jest niedokonanie oceny ryzyka 

zawodowego lub dokonanie jej w sposób nieprawidłowy. 
 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa. 

Kontrole zostały przeprowadzone głównie w małych zakładach zatrudniających 

do 9 pracowników. Zdaniem pracodawców kondycja finansowa ich zakładów jest zła. Brakuje 

środków na zapewnienie pełnej obsługi przez specjalistów ds. bhp. Kolejnym przykładem 

szukania oszczędności jest niewykonywanie pomiarów środowiska pracy w ogóle lub 

wykonywanie ich sporadycznie. Pracodawcy starają się zaoszczędzić środki również nie 

wykonując pomiarów skuteczność ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji 

elektrycznych.  

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na zły nadzór ze strony służby BHP 

lub brak porozumienia między osobami wykonującymi zadania służby i pracodawcami. 

Wynika to z faktu, że w większości zakładów pracodawcy zapewniają wykonywanie zadań 

służby BHP przez osoby niebędące pracownikami i bywające sporadycznie na terenie 

zakładów. Oceniając pracę osób wykonujących obowiązki służby bhp można mieć również 

duże zastrzeżenia co do ich fachowości.  
 

Podjęte działania prewencyjne. 

Inspektorzy pracy w 6 przypadkach poinformowali Urząd Dozoru Technicznego 

o fakcie eksploatacji dźwigników oraz urządzeń ciśnieniowych bez wymaganej decyzji UDT.  
 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych. 

W wyniku stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne: 

• Liczba decyzji ogółem: 471, w tym: 

o 169 decyzji ustnych, 

o 8 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

o 42 decyzje opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) 

Wydane decyzje dotyczyły ogółem 1816 pracowników. 
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• Liczba wniosków w wystąpieniach: 39. Wnioski dotyczyły 565 pracowników. 

• Liczba poleceń: 10. Polecenia dotyczyły 35 pracowników. 

• Nałożono 7 mandatów na łączną kwotę 7 700,- zł. oraz w 19 przypadkach 

zastosowano środki wychowawcze. 

 

 Ponadto udzielono 67 porad prawnych i 133 porad technicznych. 

 

Uzyskane efekty. 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników/

urządzeń / 
pomieszczeń, 

których 
uzyskany 

efekt dotyczy 
1.  Zapewniono wyposażenie maszyn w urządzenia 

ochronne zabezpieczające przed dostępem do stref 

niebezpiecznych/zapewniono sprawnie działające 

urządzenia ochronne/wycofano niesprawne 

urządzenie z użytkowania. 

11 
14 maszyn / 

urządzeń 

2.  Wywieszono na urządzeniach do składowania 

informację o dopuszczalnym obciążeniu. 
8 49 osób 

3.  Zapewniono prawidłowo działający (lub prawidłowo 

opisany) układ sterowania. 
7 

13 maszyn / 

urządzeń 

4.  Zapewniono ład i porządek w pomieszczeniach 

higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach pracy. 
6 28 osób 

5.  Opracowano zasady ruchu na terenie zakładów. 5 31 osób 

6.  Oznakowano barwami miejsca niebezpieczne lub 

zabezpieczono miejsca niebezpieczne. 
5 23 osoby 

7.  Wyposażono pracowników w środki ochrony 

indywidualnej. 
4 11 osób 

8.  Oznakowano pojemniki (lub instalacje) 

z przechowywanymi substancjami chemicznymi. 
4 

3 opakowania / 

instalacje 

9.  Zapewniono właściwą wentylację w kotłowniach lub 

pomieszczeniach pracy. 
4 

4 

pomieszczenia 
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10.  Opracowano i udostępniono instrukcje bhp dotyczące 

obsługi maszyn i wykonywania prac stwarzających 

zagrożenia. 

3 19 osób 

11.  Zapewniono bezpieczne składowanie materiałów. 3 15 osób 

12.  Poddano pracowników badaniom lekarskim. 3 5 osób 

13.  Zapewniono karty charakterystyki i zapoznano 

pracowników z kartami.  
3 9 osób 

14.  Zapewniono ochronę przeciwporażeniową 

w eksploatowanych maszynach i instalacjach / 

odpowiednią ochronę IP. 

3 
4 instalacji / 

urządzeń 

15.  Poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym. 2 4 osoby 

16.  Poddano pracowników szkoleniu okresowemu z 

zakresu bhp. 
2 2 osoby 

17.  Wytypowano do pomiarów czynniki szkodliwe 

środowiska pracy. 
2 10 osób  

18.  Wyposażono pracowników w odzież roboczą zgodnie 

z obowiązującymi w zakładzie zasadami. 
2 10 osób 

19.  Zapewniono sprawną wentylacje w pomieszczeniach 

higienicznosanitarnych. 
2 5 osób 

20.  Zapewniono dostosowanie wyrobów (maszyn) do 

wymagań zasadniczych. 
2 2 

21.  Wykonano pomiary oświetlenia stanowisk pracy. 1 6 osób 

22.  Opracowano instrukcje dotyczące eksploatacji 

instalacji energetycznych 
1 5 osób 

23.  Zapewniono stosowanie odzieży roboczej przez 

pracowników 
1  2 osoby 

24.  Zapewniono ustalenie zasad przydziału odzieży i 

obuwia roboczego  
1 2 osoby 

25.  Zapewniono miejsca siedzące w szatni 1 26 osób 

26.  Wykonano pomiary elektryczne 1 26 osób 

27.  Opracowano zasady postępowania z substancjami 

niebezpiecznymi 
1 2 osoby 

28.  Ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 1 2 osób 

29.  Oznakowano drogi ewakuacyjne 1 5 osób 

30.  Zapewniono właściwy stan pomieszczeń pracy i 

pomieszczeń higienicznosanitarnych 
1 

2 

pomieszczenia 
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Wypadki przy eksploatacji maszyn i prowadzonych pracach. 

W trakcie kontroli zakładów w ramach realizacji tematu  ustalono, że w 41 objętych 

kontrolami zakładach miało miejsce: 

• w 2012 r. – 5 wypadków, 

• w 2013 r. – 4 wypadki, 

• w 2014 r. – 7 wypadków. 

W objętych kontrolami zakładach nie było wypadków ciężkich oraz śmiertelnych. 

Najczęstszą przyczyną wypadków była nieuwaga pracowników podczas operowania 

narzędziami, stan techniczny narzędzi oraz nieuwaga podczas wykonywania operacji 

związanych z naprawą samochodów. 

 

Podsumowanie 

 Przeprowadzone w ramach realizacji tematu kontrole wykazały, iż zakłady można 

podzielić na dwie grupy. Jedna grupy to stacje obsługi posiadające autoryzacje producentów 

samochodów. Warunkiem otrzymania autoryzacji jest zapewnienie odpowiednich 

standardów obsługi, przebywania klientów i warunków pracy. Do obsługi samochodów  

w autoryzowanych stacjach niejednokrotnie muszą być wykorzystywane specjalistyczne 

narzędzia, które są dostarczane przez producentów samochodów. Procesy napraw 

samochodów są prowadzone wg określonych przez producentów instrukcji. Ponadto 

producenci samochodów dokonują okresowych audytów, zwracając uwagę na warunki pracy 

oraz stan maszyn. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wewnętrznymi producentów 

samochodów muszą być przeprowadzane okresowe kontrole maszyn i urządzeń. 

Do drugiej grupy należą małe zakłady, w których dokonywane są zazwyczaj naprawy 

i czynności serwisowe starych samochodów, nie objętych gwarancją. Właściciele tych 

zakładów rzadziej zwracają uwagę na warunki pracy, na stan maszyn i urządzeń. Różny jest 

także poziom kwalifikacji pracowników zatrudnionych w obu typach firm. W autoryzowanych 

stacjach obsługi prowadzone są częste szkolenia pracowników wg ustalonych przez 

producentów samochodów standardów. Pracownicy korzystają z wyspecjalizowanego 

sprzętu diagnostycznego. Wprowadzane są systemy zarządzania jakością.  

 W małych, nieautoryzowanych zakładach główne problemy wynikają  

z niedostatecznego nadzoru nad warunkami pracy. Stan ten wynika głównie z: 

• złej sytuacji ekonomicznej pracodawców i chęć maksymalizacji zysków, 

• niskiego poziomu zawodowego osób wykonujących obowiązki służby BHP w tych 

zakładach oraz rzadkiego kontaktu tych osób z zakładem, 

• niedostatecznej wiedzy pracowników oraz lekceważenia przez nich przepisów 

BHP, 
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• braku szkoleń pracowników z zakresu technologii naprawy serwisowanych 

samochodów, 

• naprawy wszystkich typów samochodów, co powoduje, że trudno jest 

skompletować specjalistyczny osprzęt i narzędzia do wykonywania tych prac. 

 

Wnioski 

Celowe jest kontynuowanie kontroli w zakresie „Zagrożenia w zakładach diagnostyki  

i mechaniki pojazdowej” również w następnych latach. Kontrole powinny być przede 

wszystkim ukierunkowane na nieautoryzowane warsztaty samochodowe. Podczas 

kontynuacji tematu należy skoncentrować się przede wszystkim na zagadnieniach mających 

wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz na wyposażenie stanowisk pracy.  

Kontrolą powinny być objęte następujące zagadnienia: 

• dostosowanie pomieszczeń pracy do rodzaju prowadzonej działalności, 

• pomieszczenia higieniczno-sanitarne, 

• wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie 

robocze, 

• eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych, a zwłaszcza: instalacji 

elektrycznej, kotłowni lokalnych, sprężarek i sieci sprężonego powietrza, 

• analiza zaistniałych wypadków przy pracy,  

• sposób dokonywania oceny ryzyka zawodowego – w tym jego udokumentowania, 

• szkolenia w dziedzinie BHP oraz profilaktyczne badania lekarskie, 

• ocena działalności służby BHP, 

• kontrola spełnienia przez maszyny wymagań minimalnych, 

• spełnienia wymagań zasadniczych eksploatowanych maszyn, 

• zabezpieczenia oraz oznakowania miejsc niebezpiecznych. 

Podjęcie działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych przede wszystkim do 

małych zakładów ze względu na słabą znajomość obowiązujących przepisów bhp. 

Podjęcie działań legislacyjnych mających na celu nałożenie na pracodawców 

obowiązku przechowywania przez nich skierowań (kopii skierowań) na badania 

profilaktyczne pracowników. Brak takiego wymogu często uniemożliwia kontrolującym 

weryfikację prawidłowości przeprowadzania tych badań.  
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Temat T990 „Ograniczenie zagrożeń zawodowych pracowników zatrudnionych 
w samochodowych zakładach naprawczych”. 

 B – „Zagrożenia w zakładach napraw i usług powypadkowych  
i blacharsko-lakierniczych”. 

Zakres zrealizowanego zadania: 

 W ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w okresie  

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przeprowadzono 15 kontroli u 15 pracodawców. 

W skontrolowanych podmiotach pracę świadczyło 584 osoby, w tym 571 osób zatrudnionych  

w ramach stosunku pracy.  

Do kontroli wytypowano zakłady napraw i usług powypadkowych i blacharsko 

lakiernicze użytkujące m.in. różnego rodzaju dźwigniki, zbiorniki ciśnieniowe, kabiny 

lakiernicze.  

Poddział zakładów wg liczby pracujących przedstawiono poniżej: 

• od 1 do 9 zatrudnionych: 5 zakładów, 

• od 10 do 49 zatrudnionych:  3 zakłady, 

• od 50 do 249 zatrudnionych: 7 zakładów. 

W większości objętych kontrolami zakładów odbywały się prace związane z naprawą 

powypadkową i naprawami blacharsko lakierniczymi. Zagadnienia dotyczące narażenia 

pracowników w zakresie zagrożeń w zakładach diagnostyki zostały ujęte w sprawozdaniu 

dotyczącym tematu T990A.  

 

Przykłady naruszeń przepisów (nieprawidłowości). 

Zagadnienia objęte 
kontrolą 

Liczba skontrolowanych zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości (opis nieprawidłowości, skala 

nieprawidłowości, nazwa podmiotu, liczba zatrudnionych, 
liczba maszyn, w których stwierdzono nieprawidłowości) 

Uwagi 

Przeprowadzenie 
oceny ryzyka 
zawodowego  
 

Zagadnienie objęto kontrolą w 15 zakładach pracy.  

W 7 zakładach (34 stanowiska pracy) stwierdzono 

nieprawidłowości związane z oceną ryzyka zawodowego: 

• dla stanowiska montażu opon nie dokonano oceny 

ryzyka zawodowego, 

• nie oceniono ryzyka zawodowego związanego ze 

stosowaniem czynników chemicznych, 

• nie oceniono ryzyka zawodowego związanego z 

ekspozycją pracowników na promieniowanie optyczne 
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podczas wykonywania prac spawalniczych, 

• pracodawca nie ocenił i nie udokumentował ryzyka 

zawodowego związanego z narażeniem pracowników 

na hałas, ryzyka zawodowego stwarzanego przez 

stosowane w zakładzie substancje chemiczne oraz 

ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją 

pracowników na promieniowanie optyczne podczas 

wykonywania prac spawalniczych. 

Ponadto w zakładach występowały nieprawidłowości związane 

ze spełnieniem wymagań dotyczących treści oceny ryzyka 

zawodowego m.in. nie wyszczególniono stosowanych maszyn i 

urządzeń oraz stosowanych materiałów. 

Środki ochrony 
indywidualnej, odzież i 
obuwie robocze -
udokumentowanie, 
ustalenie i dobór, 
dostarczenie, 
wyposażenie i 
stosowanie przez 
pracowników środków 
ochrony indywidualnej 

Zagadnienie objęto kontrolą w 14 zakładach (w zakresie 

dostarczania środków ochrony indywidualnych kontrolami 

objęto 80 pracowników). W siedmiu z nich stwierdzono 

nieprawidłowości: 

• nie ustalono środków ochrony indywidualnej, jakich 

należy stosować na poszczególnych stanowiskach 

pracy, 

• nie zapewniono okularów ochronnych na stanowisku 

związanym z obsługą szlifierki, 

• wyposażono pracowników w ochronniki słuchu o zbyt 

dużym współczynniku tłumienia, 

• pracodawca nie ustalił rodzajów środków ochrony 

indywidualnej jakie należy stosować na stanowisku 

blacharza samochodowego, ponadto pracodawca nie 

wyposażył spawacza w odzież spawacza oraz nie 

zaprowadził ewidencji wydanej odzieży, 

• nie wyposażono pracowników stosujących klucze 

udarowe w rękawice ochronne,  

• nie ustalono rodzajów środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie 

na określonych stanowiskach jest niezbędne, 

• pracodawca nie ustalił środków ochrony indywidualnej 

(odzieży spawacza) jakich należy stosować na 

stanowisku, na którym są wykonywane prace 

spawalnicze. Stwierdzono również, że pracownicy 

wykonujący prace spawalnicze nie zostali wyposażeni 

w odzież spawacza. 
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Badania, szkolenia i uprawnienia pracowników 

- szkolenia BHP – 

wstępne  

Zagadnienie skontrolowano w 15 zakładach (kontrolami objęto 

101 pracowników), stwierdzono, że w: 

• jednym z nich 7 pracowników było dopuszczanych do 

pracy bez szkoleń wstępnych, w tym 6 pracowników 

nie zostało poddanych szkoleniu stanowiskowemu z 

zakresu stosowania przepisów rozporządzenia CLP, 

• W drugim 1 pracownik był dopuszczany do pracy bez 

szkoleń wstępnych. 

 

- szkolenie BHP – 

okresowe  

Zagadnienie skontrolowano w 15 zakładach (kontrolą objęto 

99 pracowników) stwierdzono, że w sześciu dopuszczono do 

pracy pracowników bez wymaganych szkoleń okresowych. 

 

- profilaktyczne badania 

lekarskie  

Zagadnienie skontrolowano w 15 zakładach (kontrola objęto 

101 pracowników) stwierdzono, że w dwu z nich dopuszczano 

do pracy pracowników bez ważnych badań lekarskich. 

 

- wymagane uprawnienia 

kwalifikacyjne 

Zagadnienie skontrolowano w 9 zakładach (kontrolami objęto 

9 pracowników) stwierdzono, że w dwu zakładach 

brak osób z uprawnieniami spawacza MIG-MAG (w zakładzie 

są prowadzone prace ww. metodą spawalniczą), 

 

Obiekty, pomieszczenia i 
wyposażenie zakładu 
zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych  

Zagadnienie objęto kontrolą w 9 zakładach. Stwierdzono, że w 

6 zakładach nie zabezpieczono lub nie oznakowano miejsc 

niebezpiecznych: 

• nie oznakowano miejsc niebezpiecznych w strefie 

pracy dźwigników samochodowych, 

• nie oznakowano stref zagrożonych wybuchem, 

• nie oznakowano lakierni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• nie zapewniono zakrywania kanałów najazdowych w 

przypadku ich nie użytkowania, 

• nie oznakowano miejsc niebezpiecznych przy 

dźwignikach samochodowych oraz nie ogrodzono 

kanału serwisowego (kanał naprawczy, na którym 

został zabudowany najazd - z boku najazdów kanału 

znajdują się wolne przestrzenie o głębokości kanału) 

stałą konstrukcją ochronną. 
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Pomieszczenia 
higienicznosanitarne – 
zapewnienie, 
usytuowanie, kubatura. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 14 zakładach.  Stwierdzono 

nieprawidłowości w 3 zakładach, w których: 

• nie zapewniono ustępu oraz szatni o wymaganej 

wysokości wynikającej z przepisów, 

• nie zapewniono wymaganego przejścia pomiędzy 

szafkami, 

• nie zapewniono miejsca w szatni dla wszystkich 

pracowników. 

 

Stanowiska pracy -
opracowanie i 
dostosowanie instrukcji 
BHP prac i procesów 
związanych z 
zagrożeniami 
wypadkowymi i 
zdrowotnymi.  

Zagadnienie objęto kontrolą w 13 zakładach. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 zakładach, w których: 

• nie wywieszono instrukcji BHP na kabinie lakierniczej, 

• nie opracowano instrukcji dotyczącej obsługi kosza do 

pompowania opon, obsługi wytwornicy azotu, 

urządzenia do prostowania układu podwoziowo-

nadwoziowego, 

• stwierdzono opracowanie nieprawidłowej instrukcji na 

stanowisku blacharza lakiernika,  

• nie opracowano instrukcji BHP dotyczącej mycia 

pistoletów lakierniczych. 

 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe: 

- identyfikacja i typowanie  Zagadnienie objęto kontrolą w 14 zakładach. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 zakładach. 

W 1 zakładzie nie wytypowano czynników środowiska pracy w 

ogóle, natomiast w 3 zakładach nie wytypowano do pomiarów 

wszystkich czynników środowiska pracy.  

 

- badania i pomiary  Zagadnienie objęto kontrolą w 13 zakładach. 

Nieprawidłowości (niewykonanie pomiarów w wymaganych 

terminach) stwierdzono w 6 zakładach. 

 

 

Substancje i mieszaniny 
niebezpieczne  - 
stosowanie kart 
charakterystyki oraz 
zapoznanie z nimi 
pracowników. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 14 zakładach. 

Nieprawidłowości (brak kart charakterystyki lub – w jednym 

zakładzie – nieaktualne karty) stwierdzono w 4 zakładach. 

 

 

Substancje i mieszaniny 
niebezpieczne - 
opracowanie instrukcji 

Zagadnienie objęto kontrolą w 13 zakładach. Nieprawidło-

wości (brak instrukcji lub udostępnienie pracownikom 

nieprawidłowej Instrukcji) stwierdzono w 7 zakładach. 
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postępowania 
z materiałami 
szkodliwymi 
i niebezpiecznymi oraz 
w sytuacjach 
awaryjnych. 

Organizowanie prac 
szczególnie 
niebezpiecznych  - 
wykaz prowadzonych 
prac. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 12 zakładach. 

Nieprawidłowości stwierdzono w 4 zakładach: 

- w trzech zakładach nie sporządzono wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie, w 

jednym natomiast opracowany wykaz nie zawierał wszystkich 

prac niebezpiecznych wykonywanych w zakładzie. 

 

 

Dokument 
zabezpieczenia przed 
wybuchem. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 9 zakładach. Nieprawidłowości 

stwierdzono w 5 zakładach, w których nie sporządzono 

dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, ponadto 

pracodawca nie dokonał oceny ryzyka wystąpienia 

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej dla wszystkich 

stanowisk, gdzie może ona wystąpić.  

 

Stan techniczny i 
spełnienie wymagań 
zasadniczych urządzeń 
transportowych - 
dźwigników 

Zagadnienie objęto kontrolą w 2 zakładach. Stwierdzono, że: 

• w jednym zakładzie, w którym kontrolą objęto 7 

dźwigników samochodowych pracodawca nie uzyskał 

decyzji UDT dla 5 urządzeń, 

• w drugim zakładzie pracodawca nie uzyskał decyzji 

UDT zezwalającej na eksploatację objętych kontrolą 5 

dźwigników samochodowych. 

 

Składowanie i 
magazynowanie 
niebezpiecznych 
substancji chemicznych 
i ich mieszanin – sposób 
oznakowania i 
przechowywania. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 7 zakładach. Nieprawidłowości 

w zakresie oznakowywania opakowań zawierających produkty 

chemiczne stwierdzono w trzech zakładach. 

 

 

 

Opracowanie instrukcji 
dotyczących 
magazynowania 
i składowania. 

Zagadnienie objęto kontrolą w 12 zakładach. W 7 zakładach 

stwierdzono nieprawidłowości. 
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Kontrola spełnienia 
wymagań zasadniczych 
przez maszyny 
i urządzenia 
eksploatowane 
na terenie 
kontrolowanych 
podmiotów.  

Zagadnienie objęto w 11 zakładach (kontrolami objęto 40 

urządzeń) Nieprawidłowości stwierdzono w 3 zakładach: 

• w jednym zakładzie kontrolą objęto wytwornicę azotu  

FS-8000 produkcji chińskiej, maszyna m.in. nie 

została oznakowana znakiem CE, elementy układu 

sterowania oraz napisy ostrzegawcze zostały 

zamieszczone w języku angielskim, do maszyny 

dołączono nieprawidłową deklarację zgodności. W 

związku z powyższym została przeprowadzona 

kontrola u dostawcy wyrobu. Dostawca w sposób 

dobrowolny usunął stwierdzone nieprawidłowości, 

• w drugim zakładzie kontrolą objęto dźwignik – 

podnośnik 2,5T - IMS SPT LIFT produkcji francuskiej 

– maszyna nie została oznakowana zgodnie 

z przepisami, deklaracja zgodności nie spełnia 

wymagań dyrektywy maszynowej. Zgodnie 

z zarządzeniem GIP kontrola została przekazana 

zgodnie z właściwością miejscową do OIP K-ce, 

• w trzecim zakładzie kontrolą objęto kabinę lakierniczą 

BROTHERM model 700. Stwierdzono, że 

upoważniony przedstawiciel nie dostarczył z 

urządzeniem prawidłowej instrukcji obsługi oraz w 

sposób nieprawidłowy oznakował elementy układu 

sterowania i zamieścił na kabinie lakierniczej 

ostrzeżenia wyłącznie w języku angielskim. Dostawca 

dobrowolnie usuną stwierdzone nieprawidłowości. 

 

 

Dokumentacja, montaż, 
demontaż, kontrola, 
przegląd i dopuszczenie 
do eksploatacji 
terminowość 
przeglądów, kontroli i 
prac konserwacyjnych 

Zagadnienie objęto kontrolami w 11 zakładach. Stwierdzono, 

że w 7 zakładach nie są wykonywane przeglądy maszyn lub 

przeglądy nie są dokumentowane na piśmie. 

 

Realizacja powierzonych 
obowiązków z zakresu 
BHP przez osoby 
kierujące pracownikami. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrolę udzielili 

odpowiedzi na powyższe zagadnienie w 6 przypadkach. 

Stwierdzono nieprawidłowości w 2 przypadkach 
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Komentarz do zbiorczych wyników kontroli. 

Podczas przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków niezapoznania 

pracowników z oceną ryzyka zawodowego, niezgodnej z przepisami temperatury  

w pomieszczeniach pracy, nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych, 

nieprzestrzegania przepisów w zakresie organizacji ręcznych prac transportowych, złego 

stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, niestosowania przepisów związanych 

z oznakowaniem urządzeń magazynowych i niezapewnieniem ich mocowania i stabilności, 

wyposażania maszyn w nieprawidłowe elementy układu sterowania. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy uznać, że pracodawcy objętych 

kontrolami zakładów zapewnili pomieszczenia pracy spełniające wymagania w zakresie 

usytuowania,  kubatury oraz wysokości oraz ich stanu technicznego. Nie stwierdzono 

również przypadków niezapewnienia oświetlenia stanowisk pracy światłem dziennym oraz 

sztucznym.  

Nie stwierdzono również rażących przypadków nieprzestrzegania przez pracodawców 

przepisów dotyczących organizacji stanowisk pracy oraz dojść do nich. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zakładach objętych kontrolą w ramach tematu 

T990B w znacznie mniejszym zakresie (w stosunku do zakładów objętych kontrolą w ramach 

tematu T990A) wystąpiły nieprawidłowości związane z typowaniem czynników środowiska 

pracy do wykonania badań i pomiarów. Natomiast równie często stwierdzano 

nieprawidłowości w zakresie niewykonywania pomiarów środowiska pracy w terminach 

określonych w przepisach.  

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas realizacji 

tematu są – niezabezpieczenie lub nieoznakowanie miejsc niebezpiecznych oraz 

niezapewnienie wykonywania udokumentowanych przeglądów maszyn i urządzeń 

technicznych.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa. 

Zdaniem pracodawców – konkurencja na rynku oraz w mniejszej liczbie wykonywanie 

kompleksowych napraw blacharskich samochodów po szkodzie całkowitej powoduje 

zmniejszenie wpływów, a co za tym idzie pogorszenie kondycji finansowej zakładów. 

W związku z powyższym brakuje środków na zapewnienie pełnej obsługi przez specjalistów 

ds. BHP. Kolejnym przykładem szukania oszczędności jest niewykonywanie pomiarów 

czynników środowiska pracy w terminach określonych przepisami. Pracodawcy starają się 

zaoszczędzić środki również niewykonując pomiarów skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej eksploatowanych instalacji elektrycznych.  
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Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na zły nadzór ze strony służby BHP 

lub brak porozumienia między osobami wykonującymi zadania tej służby i pracodawcami. 

Oceniając pracę osób wykonujących obowiązki służby BHP można mieć duże zastrzeżenia 

co do ich fachowości.  

Podjęte działania prewencyjne. 

 Inspektorzy pracy w 3 przypadkach poinformowali Urząd Dozoru Technicznego 

o fakcie eksploatacji dźwigników oraz urządzeń ciśnieniowych bez wymaganych decyzji 

UDT.  

Ponadto w 7 zakładach, w których był realizowany temat „Zagrożenia w zakładach 

napraw i usług powypadkowych i blacharsko-lakierniczych” zostały zrealizowane również 

tematy „Kontrole dotyczące problematyki REACH” oraz „Kontrole dotyczące problematyki 

CLP”. Łączna realizacja ww. tematów w wybranych zakładach miała na celu podniesienie 

świadomości pracodawców w zakresie ciążących na nich obowiązków w zakresie 

stosowania przepisów rozporządzeń RECH i CLP. 

 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych. 

 W wyniku stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne: 

• Liczba decyzji ogółem: 169, w tym: 

o 40 decyzji ustnych, 

o 1 decyzja wstrzymania eksploatacji maszyn, 

o 23 decyzje opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) 

Wydane decyzje dotyczyły ogółem 569 pracowników. 

• Liczba wniosków w wystąpieniach: 68. Wnioski dotyczyły 301 pracowników. 

• Liczba poleceń: w trakcie kontroli nie wydano poleceń ustnych. 

• Nałożono 1 mandat na kwotę 1000 zł. oraz w 6 przypadkach zastosowano środki 

wychowawcze. 

 

Ponadto udzielono 14 porad prawnych i 61 porad technicznych. 
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Uzyskane efekty: 

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowników/urządzeń, 
których uzyskany efekt 

dotyczy 

1.  Oznakowano strefy zagrożenia wybuchem. 4 5 pomieszczeń 

2.  Zapewniono urządzenia ochronne 

zabezpieczające przed możliwością dostępu 

do strefy niebezpiecznej. 

3 5 urządzeń 

3.  Dostosowano wyroby do wymagań 

zasadniczych. 
2 2 urządzenia 

4.  Uzyskano karty charakterystyki/aktualne 

karty charakterystyki substancji lub 

mieszanin niebezpiecznych. 

2 3 karty charakterystyki  

5.  Zapewniono sprawną wentylację 

w pomieszczeniach.  
2 2 pomieszczenia 

6.  Zapewniono właściwe wyposażenie szatni 

oraz właściwe przejścia. 
2 40 pracowników 

7.  Zapewniono środki ochrony indywidualnej. 2 8 pracowników 

8.  Zapewniono wykonanie badań lekarskich. 2 3 pracowników 

9.  Zapewniono ochronę przeciwporażeniową 

eksploatowanej instalacji elektrycznej. 
2 26 pracowników 

10.  Poddano pracownika szkoleniu 

stanowiskowemu z zakresu BHP. 
1 1 pracownik 

11.  Zapoznano pracowników z zasadami 

ochrony przed wybuchem. 
1 3 pracowników 

12.  Wyznaczono oraz oznakowano miejsca 

niebezpieczne w obszarze dźwigników. 
1 7 pracowników 

13.  Usunięto z dróg ewakuacyjnych składowane 

materiały i surowce. 
1 1 pomieszczenie 

14.  Zapewniono ład i porządek w hali napraw. 1 1 pomieszczenie 

15.  Wykonano pomiary środowiska pracy. 1 10 pracowników 

16.  Opisano elementy układu sterowania 

dźwigników. 
1 2 urządzenia 
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17.  Prawidłowo oznakowano opakowania 

zawierające preparaty chemiczne. 
1 1 substancja 

18.  Sporządzono wykaz prac szczególnie 

niebezpiecznych. 
1 4 pracowników 

 

Wypadki przy eksploatacji maszyn i prowadzonych pracach. 

W trakcie kontroli zakładów w ramach realizacji tematu „Zagrożenia w zakładach 

napraw i usług powypadkowych i blacharsko – lakierniczych” ustalono, że w 15 objętych 

kontrolami zakładach miało miejsce: 

• w 2012 r. – 4 wypadki, 

• w 2013 r. – 5 wypadków, 

• w 2014 r. – 6 wypadków. 

 

W objętych kontrolami zakładach nie było wypadków ciężkich oraz śmiertelnych. 

Najczęstszą przyczyną wypadków była nieuwaga pracowników podczas operowania 

narzędziami, zły stan techniczny narzędzi oraz nieuwaga podczas wykonywania operacji 

związanych z naprawą samochodów. 

 

Podsumowanie. 

Prowadzone kontrole wykazały, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

związanych z naprawami blacharskimi samochodów oraz przy lakierowaniu samochodów 

kształtuje się na średnim poziomie. Znacznie lepiej ocenić należy zakłady, które są 

przedstawicielami autoryzowanymi koncernów samochodowych. W zakładach tych 

odpowiednie warunki sprzedaży i obsługi serwisowej klienta wymuszają producenci 

samochodów. W celu ich spełnienia pracodawcy muszą podejmować działania  

organizacyjne, które przekładają się również na znaczną poprawę warunków 

bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników. W autoryzowanych stacjach 

serwisowych koncernów samochodowych częściej wprowadzane są nowe technologie 

i rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków pracy. 

 Najczęściej ujawniane nieprawidłowości w zakresie stosowania substancji  

i preparatów chemicznych dotyczyły głównie opracowania lub dostosowania uregulowań 

zakładowych (procedur, instrukcji, wykazów) do postanowień przepisów prawa pracy. 

Stwierdzono m.in.: brak wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, brak instrukcji BHP 

dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.  
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Wśród przyczyn stwierdzonych naruszeń prawa inspektorzy wymieniają przede 

wszystkim niedostateczną znajomość przepisów prawa pracy – zarówno przez 

pracodawców, jak i przez osoby kierujące pracownikami, w szczególności w zakresie 

zagrożeń związanych z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (w tym 

możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej); nieznajomość przepisów prawa dotyczących 

w szczególności ograniczenia ryzyka zawodowego wynikającego z pracy w środowisku,  

w którym występują zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi; brak rzetelnej oceny 

ryzyka zawodowego, która warunkuje właściwe działania prewencyjne; świadome 

naruszanie przepisów podyktowane dążeniem do ograniczania kosztów – sytuacja 

ekonomiczna zakładów; brak osób wykonujących zadania służby BHP, które posiadałyby 

szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zagrożeń związanych z czynnikami 

chemicznymi. 

Przeprowadzone kontrole ujawniły, iż pomimo tego, iż świadomość pracodawców, 

osób kierujących pracownikami oraz samych pracowników w zakresie stosowania substancji 

i preparatów niebezpiecznych wzrasta, to wciąż wiedza na temat zagrożeń, jakie stwarzają 

czynniki chemiczne jest nadal niedostateczna. Ponadto osoby, które wykonują zadania 

służby BHP i powinny kontrolować warunki pracy i doradzać pracodawcy w zakresie 

poprawy warunków pracy często same nie posiadają dostatecznej wiedzy o prowadzonych  

w danym zakładzie procesach i właściwościach stosowanych substancji i preparatów 

chemicznych. 

 

Wnioski. 

Celowe jest kontynuowanie kontroli w zakresie zagrożeń w zakładach napraw i usług 

powypadkowych i blacharsko – lakierniczych w następnych latach.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że świadomość pracodawców, osób kierujących 

pracownikami oraz osób wykonujących zadania służby BHP w zakresie zagrożeń 

związanych z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych, zagrożeń 

związanych z występowaniem w środowisku pracy atmosfery wybuchowej oraz znajomość 

przepisów prawa w tym zakresie jest nadal niska, a zatem konieczne jest stałe prowadzenie 

działań informacyjnych w tym zakresie. Działania te powinny być skierowane tak do osób 

kierujących pracownikami, jak i osób wykonujących zadania służby BHP. 

Podjęcie działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych przede wszystkim 

do małych zakładów ze względu na niską znajomość obowiązujących przepisów BHP. 
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V.  ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2016 r. 

 Program działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2016 został opracowany  

i zatwierdzony. Wynikający z niego program dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przewiduje realizację 6220 kontroli. Kontrole i działania prewencyjno–promocyjne 

poświęcone będą realizacji:  

• I etapu zadań długofalowych (2016-2018), obejmujących problemy ochrony pracy 

wymagające przyjęcia perspektywy długookresowej;  

• zadań bieżących (na rok 2016), ukierunkowanych na kompleksową ocenę wybranych 

problemów ochrony pracy;  

• zadań stałych, powtarzanych rokrocznie, polegających na systematycznym 

egzekwowaniu prawa w poszczególnych obszarach ochrony pracy i wspieraniu tych 

kontroli programami prewencyjnymi i informacyjnymi;  

• zadań wspólnych (realizowanych przez kilka OIP-ów i koordynowanych przez jeden  

z nich), służących zdiagnozowaniu wybranych problemów w celu ukierunkowania działań 

PIP w następnych latach;  

• zadań własnych okręgowych inspektoratów pracy, wynikających ze specyfiki lokalnej.  

 

W ramach długofalowych zadań kontrolnych kontynuowane będą działania 

sprawdzające przestrzeganie prawa przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, które często 

są stosowane w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Skontrolowane zostaną 

branże szczególnie zagrożone naruszeniami prawa w tym zakresie: budownictwo (2016 r.), 

gastronomia i hotelarstwo (2017 r.), agencje ochrony osób i mienia (2018 r.).  

Przedmiotem długofalowych kontroli będzie ponadto outsourcing pracowniczy,  
co pozwoli zdiagnozować skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy.  

Wśród zadań długofalowych znalazły się także zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla 

bezpieczeństwa pracy, w tym kontrole – wspierane działaniami doradczymi – w zakresie 

obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem oraz zarządzania 
ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy, a także kampania 
prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach 

produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.  
W ramach zadań bieżących na rok 2016 przeprowadzone zostaną m.in. kontrole 

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych. Zaplanowano 

także specjalistyczne kontrole (realizowane przez dwuosobowe zespoły inspektorskie  

i obejmujące zarówno problematykę bhp, jak i wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, 

ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy) w zakładach różnych branż, gdzie praca 
świadczona jest w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 
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Kompleksowo sprawdzone pod względem przestrzegania prawa pracy, w tym bhp, zostaną 

zakłady produkcyjne nie kontrolowane przez PIP w ciągu ostatnich 5 lat. Również te 

kontrole prowadzone będą przez dwuosobowe zespoły inspektorskie. Zaplanowano ponadto 

kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy w zakładach usług leśnych oraz 

kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych, do przetwórstwa 

papierniczego oraz dla rękawic ochronnych.  

W grupie zadań stałych szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracy ma 

badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, sprawdzanie przygotowania 
pracowników do pracy, a także systematyczne kontrole w budownictwie (wspierane 

programami edukacyjnymi) – zarówno planowe, wszechstronnie oceniające problematykę 

bhp w tej branży, jak i tzw. krótkie kontrole – ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych.  

Stałym działaniom kontrolnym służącym egzekwowaniu należności pieniężnych ze 
stosunku pracy towarzyszyć będą pogłębione kontrole przestrzegania przepisów  
o czasie pracy – naruszenia prawa w tym zakresie często skutkują bowiem 

nieprawidłowościami w sferze wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń. Kontrole te – ze 

względu na czasochłonność i zakres merytoryczny wymagający specjalistycznej wiedzy 

prawnej – prowadzone będą, zwłaszcza w większych zakładach, przez dwuosobowe zespoły 

inspektorskie.  

Jak już wcześniej zaznaczono, priorytetem wśród zadań stałych jest także 

problematyka pracy tymczasowej. Zawarte w Programie zadania w tym zakresie zostaną 

powiązane z ogólnoeuropejską kampanią SLIC poświęconą bezpieczeństwu i zdrowiu tej 

grupy zatrudnionych.  

Kontynuowane będą kontrole dotyczące agencji zatrudnienia oraz kontrole 

sprawdzające legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Kontrole z zakresu 

legalności zatrudnienia obywateli polskich obejmą wytypowane podmioty w branżach,  

w których – na podstawie wyników kontroli z lat ubiegłych – przewidywana jest największa 

skala i ryzyko występowania nieprawidłowości (transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, rolnictwo). Działania kontrolne 

ukierunkowane zostaną też na podmioty powierzające pracę w sezonowych placówkach 

handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi 

hotelarskie oraz na podmioty zatrudniające małą liczbę pracowników lub np. wyłącznie osoby 

na podstawie umów cywilnoprawnych. W podmiotach tych najczęściej dochodzi do naruszeń 

przepisów w zakresie legalności zatrudnienia. Kontrole legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców realizowane będą 

podczas każdej kontroli podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom  
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z państw spoza UE/ EOG. W związku z naruszeniami stwierdzonymi w latach ubiegłych 

będą też ukierunkowane na podmioty, które na podstawie informacji uzyskanych  

z powiatowych urzędów pracy rejestrują dużą liczbę oświadczeń o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcowi. Kontrole (planowane) związane z uzyskaną informacją 

o nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemców prowadzone będą, zależnie od okoliczności, wraz 

z innymi organami, przede wszystkim z funkcjonariuszami Straży Granicznej lub Policji.  

Jak co roku, badane będą zgłaszane do PIP skargi i wnioski. Należy podkreślić, że 

jest to jedno z najbardziej absorbujących i czasochłonnych zadań PIP – kontrole dotyczące 
skarg stanowią corocznie około 1/3 ogółu przeprowadzonych.  

Nadal prowadzone będą kontrole zakładów zatrudniających osoby 
niepełnosprawne (m.in. zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy 

chronionej lub posiadających już taki status), firm transportowych (w tym w ramach 

„Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”), placówek handlowych, jak 

również inne stałe działania kontrolne.  

Wśród stałych zadań PIP są także liczne działania o charakterze prewencyjnym  

i edukacyjnym, w tym program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających 

poniżej 50 pracowników): „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”; program 

ukierunkowany na zmniejszenie zagrożeń i eliminację nieprawidłowości w mikrozakładach: 

„Zdobądź Dyplom PIP”, program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”; działania 

prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym oraz konkursy popularyzujące 

problematykę prawa pracy 
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