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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; 

4. pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym  

w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług; 

5. przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach 

prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są 

świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – w zakresie 

wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowe, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę.  

 

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

makroekonomiczną kraju.  

Zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy realizowany w 2016 roku program 

obejmował następujące grupy zadań: 

 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; sprawdzanie przygotowania 

pracowników do pracy; systematyczne kontrole w budownictwie (w tym tzw. krótkie 

kontrole ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia 

pracowników budowlanych); kontrole legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz 

kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców; kontrole zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, udzielania 

urlopów wypoczynkowych; badanie zgłaszanych skarg; 

 zadania długofalowe (na lata 2016-2018), dotyczące strategicznych obszarów ochrony 

pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy długookresowej (realizowane 

przez wszystkie okręgowe inspektoraty pracy) np. dotyczące przestrzegania prawa pracy 

przy zawieraniu umów cywilnoprawnych stosowanych często w warunkach 

charakterystycznych dla stosunku pracy; kontrole zarządzania ryzykiem w zakładach  

o największej liczbie wypadków przy pracy; 

 zadania bieżące w zakresie ochrony pracy, realizowane w zależności od rodzaju 

badanych zagadnień przez wszystkie lub przez wytypowane okręgowe inspektoraty 

pracy – na przykład dotyczące przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących 

umów terminowych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładach różnych branż, gdzie praca jest świadczona w warunkach zagrożenia 

czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 

 

Zadania stałe, długofalowe i bieżące koordynowane są centralnie przez Główny 

Inspektorat Pracy, co zapewnia jednolite zasady i jednolitą metodykę ich realizacji,  

a w konsekwencji umożliwia kompleksową analizę uzyskanych danych i diagnozowanie 

potrzeb w zakresie ochrony pracy. Ponadto Program zawierał również: 

 zadania wspólne ukierunkowane na ograniczenie zagrożeń zawodowych  

w wytypowanych branżach nieujęte w grupie zadań koordynowanych centralnie np. 

kontrole w podziemnych zakładach górniczych czy też w zakładach przetwórstwa 

rybnego, w zakładach usług leśnych; kontrole związane z występowaniem zagrożeń  

w podmiotach skupu, przechowywania i przetwarzania produktów roślinnych; 
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 zadania własne realizowane przez jeden lub kilka okręgowych inspektoratów pracy, 

wynikające z lokalnych uwarunkowań w zakresie ochrony pracy.  

W roku 2016 zainicjowany został temat „Pierwsze kontrole”. Temat tez przewidziany 

do kontroli mikroprzedsiębiorstw, małych oraz średnich zakładów miał z założenia przede 

wszystkim charakter instruktażowo – doradczy. Inspektorzy pracy mieli za zadanie 

wskazanie pracodawcom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kompleksowych kontroli, 

dokonanie analizy tych nieprawidłowości oraz zastosowanie odpowiednich środków 

prawnych, tj. decyzji, wystąpień i poleceń. Wobec pracodawców nie były stosowane sankcje 

(wyjątkiem były przypadki rażącego naruszenia przepisów i zasad bhp, zwłaszcza  

w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników, kontrole po 

wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudnienia 

oraz rażącego naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy (np. w zakresie wypłaty 

wynagrodzenia za pracę). 

Poza działaniami kontrolnymi w 2016 r. 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. 

Kontynuowane były prace związane z dalszą informatyzacją Państwowej Inspekcji 

Pracy, a w szczególności z przygotowaniami do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów – SEOD. Prace nad wdrożeniem tego systemu trwają od 2013 roku. Rok 2016 

był rokiem wchodzenia w etap finalny wdrożenia – Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

przeprowadził szkolenia dotyczące pracy w systemie dla wszystkich pracowników, 

uruchomiona wersja testowa systemu umożliwiała pracownikom zapoznanie się z jego 

obsługą. 
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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 6689 kontroli (dla porównania w roku 2015 kontroli było 

7314, natomiast w 2014 – 7827). 

 

Kontrolami objętych zostało 5692 podmiotów gospodarczych zatrudniających 304 502 

pracujących (w latach 2015 i 2014 kontrole przeprowadzono u 5985 i u 6425 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób – 

skontrolowano 3 390 takich zakładów, co stanowi ponad 59,5% ogólnej liczby podmiotów 

poddanych kontroli. Zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób skontrolowano 1612 (28,3 % 

ogólnej liczby podmiotów objętych kontrolami), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 480 

podmiotów (8,4%) i 210 zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób (3,7% liczby podmiotów). 
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Uwzględniając sektory gospodarki narodowej najczęściej kontrolowanym sektorem 

był: „Handel i naprawy” skontrolowano 1568 podmioty – ponad 27,5% wszystkich 

skontrolowanych podmiotów (w roku 2015 było to 1684 podmiotów, ponad 28,1% ogółu 

skontrolowanych). Podmiotów z branży „Przetwórstwo przemysłowe” – 1507 co stanowi 

około 26,5% (w roku poprzednim 1573 – co stanowiło 26,3% ogółu), z branży „Budownictwo” 

969 podmiotów – 16,2% (w roku 2015 natomiast 969 podmiotów, tj. 16,5% ogółu). 

W przypadku wszystkich pozostałych sektorów kontrole rozkładały się w miarę 

równomiernie, objęto nimi co najwyżej 4,6% 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 2016 roku wypadków przy pracy liczba poszkodowanych  

w sektorze „Przetwórstwo przemysłowe” stanowiła 41,5% ich ogólnej liczby, w sektorze 

„Budownictwo” – 10,6%, w sektorze „Handel i naprawy” – 7,3%. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki prawne: 

 decyzje nakazowe ogółem – 36 448 (dla porównania w roku 2015 wydanych było  

25 747 decyzji, natomiast w 2014 – 26 619 decyzji); w tym: 

 decyzje płacowe – 201 ogółem (dla porównania w roku 2015 było wydanych takich 

decyzji 355, natomiast w 2014 – 712 decyzji); 

 decyzje ustne – 11 862 (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 12 223 i 11 867 decyzji); 

 decyzje skierowania do innych prac – 207 dotyczących 348 pracowników  

(w latach 2015 i 2014 odpowiednio 272 dotyczących 494 pracowników oraz  

280 dotyczących 508 pracowników); 

 wnioski w wystąpieniach – 23 704 (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 22 096 i 23 561   

wniosków); 

 mandaty – 1 162 na kwotę 1 344 150,- zł (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 1 448 na 

kwotę 1 645 650,- zł oraz 1 382 na kwotę 1 618 400,- zł); 

 wnioski do sądu – 250 (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 198 i 168 wnioski); 

 środki wychowawcze – 1587 (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 1447 i 1817); 

 upomnienia – 82 (w latach 2015 i 2014 odpowiednio 90 i 128). 
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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. 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. 

 

II.2.1.1. Wypadki przy pracy  

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania przez 

pracodawców środków zapobiegających tym wypadkom jest jednym z podstawowych 

ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi zbadali 123 wypadki przy pracy zaistniałe w 2016 r., w których łącznie było  

141 poszkodowanych. W porównaniu do lat ubiegłych można zaobserwować, że liczba 

poszkodowanych w wypadkach ogółem w latach 2014 – 2016 utrzymuje się  

na porównywalnym poziomie, natomiast liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się znacznie  

(z 15 w 2014 r., 14 w 2015 r. do 7 w roku 2016). 

 

Tabela 1. Zbadane wypadki przy pracy 

ZBADANE WYPADKI UZNANE ZA WYPADKI PRZY PRACY  
(zaistniałe w analizowanym okresie: od 01.01.2016 do 31.12.2016) 

W2 
wypadki  

przy pracy 
poszkodowani (wg skutków wypadków) 

śmiertelne ciężkie lekkie SUMA 

indywidualne 111 7 58 46 111 

zbiorowe 12 0 1 29 30 

RAZEM 123 7 59 75 141 

Raport sporządzono: 25.01.2017 godz. 15:34 
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Tabela 2. Zbadane wypadki przy pracy w latach 2014-2016 

ZBADANE WYPADKI PRZY PRACY W LATACH 2014-2016 

 ogółem 
wypadki 

zbiorowe śmiertelne ciężkie lekkie 

Wypadki 

2016 
123* 12 111 

140** 17 123 

2015 108 11 13 41 43 

2014 124 9 15 61 48 

Poszkodowani1 

2016 
141 30 7 59 75 

161 38 – 

2015 125 28 14 44 67 

2014 140 25 15 65 85 

*  dane wygenerowane z systemu Navigator – raport W2 – wypadki zbadane wg daty wypadku 
** dane wygenerowane z systemu Navigator – raport W2b – wypadki zbadane wg daty kontroli 

 

Tabela 3. Dane dotyczące liczby poszkodowanych w zbadanych wypadkach uznanych za 

wypadki przy pracy wg. sekcji PKD – wypadki zaistniałe w okresie od 01.01.2016 r. do 

31.12.2016 r. – raport W2 wg PKD 

Sekcja PKD 
Liczba 

wypadków 
% 

Liczba poszkodowanych 

Ogółem Śmierć Ciężko Lekko 
w 

wypadkach 
zbiorowych 

Przetwórstwo 
przemysłowe 

51 41,46 66 1 25 40 21 

Działalność 
nieokreślona 

30 24,39 31 2 19 10 3 

Budownictwo 13 10,56 15 2 4 9 4 

Handel i naprawy 9 7,32 9 0 3 6 0 

Transport i gospodarka 
magazynowa 

8 6,51 8 2 3 3 2 

Usługi administrowania 7 5,70 7 0 2 5 0 

Dostawa wody 4 3,25 4 0 2 2 0 

Gospodarstwo domowe 1 0,81 1 0 1 0 0 

Podsumowanie 123 100% 141 7 59 75 30 

                                                 

 

1 liczba 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 
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Analiza dokumentacji z kontroli oraz danych dotyczących liczby wypadków  

i ich struktury w latach 2015 i 2016 wskazuje, że w stosunku do roku 2015 uległa zmianie 

struktura branż, w jakich najczęściej dochodziło do wypadków o najcięższych skutkach  

dla poszkodowanych. Zmniejszeniu uległa liczba wypadków notowanych w budownictwie, 

natomiast wzrosła w sektorze transportu i gospodarki magazynowej oraz w tzw. działalności 

pozostałej.  
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Analiza dokumentacji z kontroli wskazuje, że struktura wydarzeń będących 

odchyleniem uległa w 2016 roku zmianie w stosunku do lat 2014 i 2015, w których najwięcej 

spośród zbadanych wypadków nastąpiło w wyniku upadku z wysokości (stanowiło ponad 

23% w roku 2014 i 22% w roku 2015 wszystkich zbadanych wypadków). W roku 2016  

wypadek w wyniku upadku z wysokości wystąpił w 13% zbadanych wypadków.  
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Ogółem w wyniku tego wydarzenia wypadkom uległo 18 osób, co stanowi 14,6% wszystkich 

poszkodowanych. 

Wydarzenie to jednak nadal jest jednym z dominujących w grupie wypadków 

śmiertelnych i ciężkich (8 poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała, a w 1 przypadku 

nastąpił zgon poszkodowanego), na porównywalnym poziomie kształtuje się liczba 

poszkodowanych w wypadkach, w których wydarzenie będące odchyleniem związane było  

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

obrabianym – 9 poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń. 

Kolejnymi najczęściej występującymi wydarzeniami będącymi odchyleniem,  

które doprowadziły do znacznej liczby poszkodowanych są: 

 emisja par i gazów – 12 poszkodowanych (8,5% wszystkich poszkodowanych), w tym 1 

doznał ciężkich obrażeń ciała, 

 pochwycenie lub odrzucenie osoby – 12 poszkodowanych (8,5% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 8 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 ześlizgnięcie się upadek czynnika materialnego – upadek czynnika z góry –  

10 poszkodowanych (7,1% wszystkich poszkodowanych), w tym 3 doznało ciężkich 

obrażeń ciała, 

 obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia – 8 poszkodowanych 

(5,7% wszystkich poszkodowanych), w tym 6 doznało ciężkich obrażeń ciała,  

w 2 przypadkach nastąpił zgon poszkodowanego, 

 utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 

(zmechanizowanym lub nie) - 7 poszkodowanych (4,5% wszystkich poszkodowanych), 

w tym 2 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 utrata kontroli nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub materiałem obrabianym 

– 6 poszkodowanych (4,3% wszystkich poszkodowanych), w tym 1 doznał ciężkich 

obrażeń ciała. 

Poszkodowani najczęściej ulegali wypadkom w miejscach: 

 produkcji przemysłowej (57 poszkodowanych ogółem, w tym 22 ciężko),  

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

ich rozbierania, burzenia i remontowania (26 poszkodowanych ogółem, w tym  

11 ciężko, 3 śmiertelnie).  

Ogółem w ww. miejscach urazy odniosło 87% wszystkich poszkodowanych. 

Porównanie liczby poszkodowanych w zależności od wskazywanych w roku 2015 

najczęściej występujących miejsc wypadków w stosunku do roku 2016 przedstawiono  

na wykresach. 
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Najczęściej poszkodowani ulegali wypadkom przy wykonywaniu czynności 

związanych z: 

 obsługą maszyn, w tym szczególnie podawaniem/odbieraniem materiałów, półwyrobów, 

wyrobów itp. – 52 poszkodowanych (42% ogółu, w tym 23 ciężko, 1 śmiertelnie), 

 pracą narzędziami ręcznymi – 28 poszkodowanych (23% ogółu, w tym 10 ciężko), 

 poruszaniem się, w tym szczególnie chodzeniem, bieganiem, wchodzeniem, 

schodzeniem itp. – 25 poszkodowanych (20% ogółu, w tym 10 ciężko, 4 śmiertelnie), 

 obecnością uzasadnioną organizacją pracy lub nieuzasadnioną – 12 poszkodowanych 

(10% ogółu, w tym 8 ciężko, 1 śmiertelnie), 

 

Ogółem ww. czynności charakteryzują ponad 90% wszystkich badanych wypadków, 

w których urazy odniosło 83% wszystkich poszkodowanych. 
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W wyniku przeprowadzonych w 2016 r. kontroli związanych z badaniem wypadków 

inspektorzy pracy wydali ogółem 207 decyzji, w tym 128 decyzji na piśmie i 79 decyzji 

ustnych. Wydano 5 decyzji wstrzymania prac, 26 decyzji nakazujących wstrzymanie 

eksploatacji maszyn, 3 decyzje zakazania wykonywania prac, 2 decyzje skierowania do 

innych prac, 1 decyzję dotyczącą ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Wydane 

decyzje dotyczyły ogółem 986 pracowników. Skierowano ogółem 152 wnioski w 65 

wystąpieniach.  

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali 7 wniosków do 

sądu o ukaranie za popełnienie ogółem 18 wykroczeń. 

Tabela 4. Struktura przedmiotowa zarzutów we wnioskach do sądu 

Liczba Procent Grupa 

7 38,88 Przygotowanie do pracy 

6 33,33 Maszyny i urządzenia techniczne 

3 16,66 
Stanowiska i procesy pracy, procesy technologiczne,  

magazynowanie i składowanie 

1 5,55 Organizacja bezpiecznej pracy 

1 5.55 Transport 
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 W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w roku 2016 skierowano  

2 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Ponadto inspektorzy nałożyli 74 mandaty za popełnienie 156 wykroczeń na łączną 

kwotę 100 900,- zł. Zastosowali 9 środków wychowawczych za popełnienie 20 wykroczeń. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, inspektorzy pracy skierowali do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych trzy wnioski o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe. 

 

II.2.1.2. Przygotowanie do pracy  

W 2016 roku w ramach realizacji tematu „Przygotowanie do pracy” w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 485 kontroli u 485 przedsiębiorców 

zatrudniających ogółem 12 538 osób, w tym zatrudniających na podstawie stosunku pracy 

11 801 pracowników (4782 kobiet, 151 młodocianych, 654 niepełnosprawnych). 

 Kontrole prowadzone były w trzech obszarach składających się na właściwe 

przygotowanie pracowników do pracy, to jest: „Profilaktyczne badania lekarskie”, „Szkolenia  

w dziedzinie bhp” oraz „Ocena ryzyka zawodowego”. 

 

Profilaktyczne badania lekarskie 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących 

profilaktycznych badań lekarskich zawartych w szczególności w: art. 229 Kodeksu pracy 

oraz 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, z późn. zm.). 

Do kontroli 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 oraz takie, w których możliwe było 

zbadanie wszystkich zagadnień objętych ankietą.  

Podstawowymi stwierdzanymi naruszeniami przepisów były: 

 brak badań lekarskich wstępnych stwierdzono w przypadku 105 pracowników, 

uchybienia w realizacji tych badań wystąpiły w 259 przypadkach; 
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 brak badań lekarskich okresowych wystąpił w przypadku 95 pracowników, natomiast 

uchybienia (np. nieprzestrzeganie terminów badania) w przypadku 218); 

 brak badań lekarskich kontrolnych stwierdzono w 9 przypadkach, uchybienia w 7; 

 nieprzekazanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia lub czynnikach uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 

wykonywania pracy z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań  

i pomiarów czynników szkodliwych) zanotowano w przypadku 298 pracowników, 

uchybienia natomiast w przypadku 79; 

 zatrudnianie pracowników niezgodnie z wskazaniem orzeczenia lekarskiego 

dotyczącego warunków pracy opisanych w skierowaniu wydanym przez pracodawcę 

miało miejsce w 8 przypadkach; 

 wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich przez lekarzy nieuprawnionych do ich 

przeprowadzania – 5 przypadków. 

 

Według inspektorów pracy najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa pracy  

w zakresie związanym z wykonywaniem profilaktycznych badań lekarskich są:  

 nieprzywiązywanie przez pracodawców należytej wagi do zagadnienia wykonywania 

badań lekarskich pracowników; 

 lekceważenie obowiązku poddawania pracowników badaniom profilaktycznym; 

 spowodowane trudną sytuacją finansową oszczędności w budżetach zakładów szukane 

przez pracodawców na polu bezpieczeństwa pracy; 

 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; 

 nieposiadanie 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.  



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
19 

Okręgowy Inspektorat Pracy kontynuował zainaugurowaną przez paru laty 

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  

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 w 2016 roku skierowali 6 pism do Wojewódzkiego Ośrodka 

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

W wyniku przeprowadzenia kontroli w zakresie „Profilaktycznych badań lekarskich” 

wydano ogółem 112 decyzji dotyczących 154 pracowników, skierowano 198 wniosków 

pokontrolnych i wydano 1 polecenie.  

Zastosowano również: 

 mandat karny w stosunku do 49 pracodawców na kwotę 53 400,- zł z powodu 

popełnienia 66 wykroczeń; 

 środek wychowawczy w stosunku do 47 pracodawców z powodu popełnienia  

57 wykroczeń.  

Do najczęściej stwierdzonych wykroczeń należy zaliczyć:  

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne – 66 wykroczeń; 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie okresowe – 51 wykroczenia; 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie kontrolne – 5 wykroczeń.  

Postępowanie wykroczeniowe zastosowano w 96 zakładach.  

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
20 

Stan przestrzegania przepisów w zakresie profilaktycznych badań lekarskich  

w kontrolowanych podmiotach należy ocenić jako niezadowalający.  

Głównymi problemami są:  

 brak badań wstępnych; 

 niezapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pracy; 

 brak badań okresowych; 

 nieprzestrzeganie terminów badań okresowych; 

 nieprzekazywanie 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. 

Na uwagę zasługuje częsty brak współpracy pracodawców z lekarzami medycyny 

pracy – współpraca ogranicza się w zasadzie tylko do obligatoryjnych badań 

profilaktycznych. Sporadycznie jest rozszerzana i obejmuje np. współdziałanie w zakresie 

oceny ryzyka zawodowego, szkoleń pracowników, promocji zdrowia a także ilości, 

usytuowania i wyposażenia punktów pierwszej pomocy i apteczek.  

 

Szkolenia w dziedzinie bhp 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących szkolenia  

w dziedzinie bhp zawartych w Kodeksie pracy oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 

Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na 

dostosowanie programów instruktażu stanowiskowego do rodzaju i warunków pracy 

wykonywanej na stanowisku pracy.  

Stwierdzone nieprawidłowości: 

 na ogólną liczbę 3371 zbadanych pracowników stwierdzono brak instruktażu wstępnego 

ogólnego u 101 zatrudnionych, tj. 3,0% objętych kontrolą (nieprawidłowość wystąpiła  

w 45 zakładach na 464 zbadane, tj. 9,7% zbadanych); 

 w przypadku zagadnienia dotyczącego instruktażu wstępnego stanowiskowego  

na ogólną liczbę 3375 objętych kontrolą pracowników do pracy bez ww. instruktażu 

dopuszczono 124 zatrudnionych, tj. 3,7% objętych kontrolą (nieprawidłowość wystąpiła 

w 60 zakładach na 464 zbadane, tj. 13% zbadanych); 

 w zakładach zatrudniających ogółem 3298 pracowników stwierdzono brak 

opracowanych szczegółowych programów instruktażu stanowiskowego w odniesieniu do 
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630 pracowników (19% objętych kontrolą). Nieprawidłowość wystąpiła  

w 117 zakładach na 448 zbadanych (tj. 26,1% zbadanych); 

 na 433 zbadane zakłady w 99 zakładach (22,8% objętych kontrolą) stwierdzono brak 

wymaganych szkoleń okresowych u 245 pracowników na 3287 objętych kontrolą  

(tj. 7,5% ilości pracowników zbadanych); 

 w 83 przedsiębiorstwach na ogólną liczbę 415 zbadanych stwierdzono brak programów 

szkolenia okresowego bhp (20% zbadanych). Nieprawidłowość dotyczyła 426 

pracowników na 3222 kontrolowanych (tj. 13% zbadanych);  

 w 60 przedsiębiorstwach na 447 zbadane (13,4% objętych kontrolą) stwierdzono brak 

wymaganych (aktualnych) szkoleń w dziedzinie bhp dla pracodawców. 

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 zostały przeprowadzane w 124 zakładach na ogólną liczbę 405 skontrolowanych  

(tj. w 30,6% zbadanych).  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, iż pracodawcy często nie znają szczegółowych 

wymogów nałożonych na nich przez rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. 

Wskazane powyżej przypadki naruszeń prawa w zakresie ww. szkoleń związane są również  

z ich przeprowadzaniem przez specjalistów spoza zakładu pracy oraz wyspecjalizowane 

jednostki zewnętrzne, tj. zdaniem pracodawców zagadnienia – obowiązki dotyczące szkoleń 

bhp pracowników powinny być w pełnym zakresie realizowane przez osoby i firmy  

z zewnątrz. Ponadto pracodawcy brak obowiązkowych szkoleń bhp lub nieprawidłowości  

w ich przeprowadzaniu tłumaczą sytuacją finansową zakładu wskazując na wysokie koszty 

organizowanych szkoleń przez osoby i firmy zewnętrzne.  

W zakresie szkoleń w dziedzinie bhp wydano ogółem 292 decyzje, w tym 253 na 

piśmie oraz 39 ustnych. Wydane decyzje dotyczyły ogółem 792 pracowników. Według 

dotychczas uzyskanych informacji wykonano ogółem 245 decyzji pokontrolnych, w tym 119 

decyzji na piśmie oraz 39 decyzji ustnych. Realizacja decyzji objęła 614 pracowników. 

Ponadto skierowano 436 wniosków ujętych w 211 wystąpieniach. Wnioski dotyczyły  

2499 pracowników. Zrealizowano 343 wnioski pokontrolne skierowane w 167 wystąpieniach. 

Realizacja wniosków objęła 2160 pracowników. 

W wyniku realizacji decyzji pokontrolnych m.in.: 

1. Przeprowadzono udokumentowane szkolenia wstępne ogólne w zakresie bhp  

dla 49 pracowników oraz instruktaż bhp na stanowiskach pracy dla 84 pracowników. 

2. Przeprowadzono szkolenia okresowe bhp dla 180 pracowników. 
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3. Szkoleniom w dziedzinie bhp poddało się 57 pracodawców. 

4. Zrealizowane decyzje i wnioski w zakresie opracowania szczegółowych programów 

szkoleń wstępnych stanowiskowych oraz szkoleń okresowych w dziedzinie bhp 

dotyczyły 422 pracowników.  

Kontrole wykazały częsty brak szczegółowych programów szkoleń wstępnych  

i okresowych w dziedzinie bhp. Natomiast w przypadku posiadanych ww. programów 

ustalono, że były to jedynie ramowe programy szkoleń zawarte w rozporządzeniu, 

niedostosowane do rodzaju i warunków pracy wykonywanej na danym stanowisku. Brak było 

również potwierdzonej konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami dotyczącej 

tematu szkoleń bhp pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczyły również braku wymaganych szkoleń w dziedzinie bhp  

u pracodawców. Ponadto stwierdzono w wielu przypadkach dopuszczanie pracowników  

do pracy bez uprzednio przeprowadzonych udokumentowanych szkoleń wstępnych  

w zakresie bhp.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania szkoleń  

w dziedzinie bhp inspektorzy pracy nałożyli 42 mandaty karne na łączną kwotę 45 500,- zł 

(dotyczyło to 75 stwierdzonych wykroczeń w temacie szkoleń bhp). Ponadto zastosowano  

46 środków wychowawczych (dotyczyło to 69 stwierdzonych wykroczeń w temacie szkoleń 

bhp). 

W roku 2016 zarejestrowano jeden przypadek polegający na skierowaniu przez 

inspektora pracy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie 

dotyczyło poświadczenia nieprawdy przez pracodawcę w „Karcie szkolenia wstępnego  

w dziedzinie bhp”, tj. potwierdzenia wypełnienia obowiązku przeszkolenia jednego  

z pracowników w zakresie instruktażu wstępnego ogólnego i wstępnego stanowiskowego. 

Ponadto zawiadomienie dotyczyło posługiwania się ww. dokumentem w trakcie kontroli 

inspektora pracy (art. 271§ 1 oraz art. 273 kodeksu karnego).  

 

Ocena ryzyka zawodowego 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów  

i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków 

profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. 

Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na: 

 zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, 

 metodę szacowania poziomu ryzyka zawodowego,  
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 uczestnictwo przedstawicieli pracowników oraz służby bhp w procesie oceny ryzyka 

zawodowego,  

 poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym na stanowiskach, na których 

wykonują pracę. 

 

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 na 

ocenianym stanowisku pracy i stwierdzając że ryzyko jest małe lub znikome. 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. 
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Tabela 5. 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 16% 

Brak oszacowania poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
zagrożenia 

5% 

Brak wyznaczenia dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
zagrożenia 

6% 

Nieprawidłowości w zakresie opisu stanowiska pracy 14% 

Nieprawidłowości w zakresie planowania działań korygujących lub 
zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego 

5% 

Nieprawidłowości w zakresie realizacji zaplanowanych działań korygujących lub 
zapobiegawczych 

5% 

Nieprawidłowości w zakresie priorytetu środków ochrony zbiorowej nad środkami 
ochrony indywidualnej 

4% 

Brak uczestnictwa przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 37% 

Brak poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy 14% 

 

Przyczyny naruszeń prawa. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie pracodawców: 

 nadmiar obowiązków, brak czasu, 

 mała przydatność dokumentacji oceny ryzyka zawodowego w praktyce codziennej 

przedsiębiorstwa, 

 brak zainteresowania pracowników dokumentem oceny ryzyka zawodowego  

na zajmowanym stanowisku pracy. 

 Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie inspektorów 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, 

 brak dostatecznej motywacji ekonomicznej pracodawców w zakresie dokumentowania 

stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie i systematycznego obniżania poziomu ryzyka 

zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

W roku 2016 inspektorzy pracy przeanalizowali 1332 dokumentacje oceny ryzyka 

zawodowego. Stwierdzili brak oceny ryzyka zawodowego na 192 stanowiskach pracy.   

Na 53 stanowiskach pracy, dla których opracowano dokumentację ryzyka zawodowego,  
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nie zastosowano odpowiednich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe 

– na stanowiskach tych pracowało 157 pracowników. Inspektorzy pracy wydali stosowne 

środki prawne. Według informacji uzyskanych do dnia 23.01.2017 roku uzyskano poprawę  

na 1272 stanowiskach pracy na których pracowało łącznie 4766 pracowników. 

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. 

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. ślusarza czytamy  

w dokumentacji wymagania i predyspozycje oraz stosowane narzędzia i metody pracy na 

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

zawodowego w celu formalnego wykonania obowiązku dokonania oceny ryzyka 
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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” lub „znikome”. 

Niepokojącym jest, że w przypadku 37% 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  

16% 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 – nie dostosowywania gotowych 

opracowań książkowych do warunków pracy na konkretnym stanowisku. 

Po opracowaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodnego nie jest ona należycie 

wykorzystywana – w 5% nie podjęto niezbędnych działań korygujących lub 

zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego. 14% pracowników 

nie zostało zapoznanych z ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowisku pracy. 

W przypadku 12% 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. 

 

 

 

W zakresie oceny warunków bezpieczeństwa i higieny pracy szczegółowo 

kontrolowane były prace budowlane o różnym zakresie. Dominującymi tematami były 

realizowane z ramach tematu „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie” 

dwa podtematy: 

 „Kontrole prac budowlanych i remontowych”, 

 „Kontrole prac przy budowach i remontach dróg”, 

ponadto z likwidacją zagrożeń w budownictwie związane były również tematy: 

 „Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych”, 
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 „Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 

zagrożeń dla zdrowia i życia pracujących”, 

 „Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 

publicznym)”. 

 

II.2.1.3. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

W najszerszym zakresie realizowany był temat „Kontrole prac budowlanych  

i remontowych”, w ramach którego w 2016 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi przeprowadzili ogółem 494 kontrole 436 przedsiębiorców wykonujących pracę 

na 189 budowach. W skontrolowanych podmiotach prace wykonywało 2777 pracujących,  

w tym 2138 pracowników. 

Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w poszczególnych grupach 

zagadnień były: 

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 179 pracujących,  

a uchybienia w odniesieniu do 275. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 17% pracujących. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą głównie 

stosowania środków ochrony głowy. Nieprawidłowość najczęściej występuje przy 

wykonywaniu niewielkich prac budowlanych realizowanych przez jedną lub dwie małe 

firmy. 

 Instruktaż stanowiskowy. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 166 pracujących,  

a uchybienia w odniesieniu do 151. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 12,0% pracujących.  

Skala tej nieprawidłowości pozostała na tym samym poziomie w odniesieniu do 2015 

roku. Nieprawidłowość dotyczy instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego  

na kontrolowanej budowie i występuje w małych firmach, w których pracodawcy uznają  

za wystarczający instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na początku zatrudnienia.  

W zakresie badań lekarskich i wyposażenia w odzież roboczą nieprawidłowości dotyczą 

około 5% pracujących, ale w zdecydowanej większości zostały stwierdzone w odniesieniu do 

pracowników obywateli Ukrainy. 
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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 90 budowach, a uchybienia na 14. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 55% budów.  

 Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym).  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 65 budowach, a uchybienia na 51. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 61% budów. 

 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 28 budowach, a uchybienia na 46. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 39% budów u 34% skontrolowanych 

pracodawców. 

 Składowanie lub magazynowanie materiałów.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 15 budowach, a uchybienia na 44. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 31% budów u 21% skontrolowanych 

pracodawców. 

Nieznaczną poprawę stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do 2015 r. stwierdzono 

przy ochronie przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń. Inne nieprawidłowości pozostają  

na porównywalnym poziomie. Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu 

wynikają z niewłaściwego zaplanowania i przygotowania budowy. Przy wyznaczaniu stref 

niebezpiecznych 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. 

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie organizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

dotyczą przede wszystkim braku umywalni lub niewłaściwego wyposażenia szatni  

i występują przy pracach remontowych kamienic lub krótkotrwałych pracach budowlanych. 

 

Przygotowanie i organizacja budowy 

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono przy wykonywaniu 99 kontrolowanych 

prac, a uchybienia przy 4. W sumie nieprawidłowości stwierdzono przy wykonywaniu 

21% prac budowlanych. 
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Odsetek nieprawidłowości zmalał o 9 % w odniesieniu do 2015 roku. Jednakże  

w dalszym ciągu występujące problemy wynikają między innymi z niejasnych przepisów  

i niewłaściwego zrozumienia celu sporządzania takiego dokumentu. W wielu wypadkach 

to co pracodawcy przedstawiają jako instrukcję bezpiecznego wykonywania robót  

w rzeczywistości jest ogólną instrukcją bhp. Dokument zawiera ogólne informacje często 

będące kopią rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

 

Stanowiska i procesy pracy 

 Zabezpieczenie stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 

atmosferycznymi.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 27 budowach, a uchybienia na 2.  

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 15% budów. 

Nieprawidłowość od lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie i w większości 

dotyczy stanowisk obsługi betoniarki lub pilarki tarczowej. 

 

Roboty ziemne i wykopy 

 Zabezpieczenie ścian wykopu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 28 budowach, a uchybienia na 1.  

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 15% budów u 9% skontrolowanych 

pracodawców, ale u 58%, u których kontrolowano zagadnienie. 

 Zejścia do wykopu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 13 budowach, a uchybienia  

na 3. W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 8% budów u 5% skontrolowanych 

pracodawców, ale u 37%, u których kontrolowano zagadnienie. 

 Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 13 budowach. W sumie 

nieprawidłowości stwierdzono na 7% budów u 3% skontrolowanych pracodawców, ale  

u 29%, u których kontrolowano zagadnienie.  

W 2016 roku odsetek nieprawidłowości wzrósł prawie w każdym zagadnieniu. 

Poprawę odnotowano jedynie w poziomie nieprawidłowości ustalonych w odniesieniu do 

liczby skontrolowanych w tym zagadnieniu przedsiębiorców. Może to wskazywać, że 

zmniejsza się liczba przedsiębiorców niewłaściwie organizujących prace ziemne, ale  

w dalszym ciągu są oni bardzo aktywni na rynku budowlanym. Przyczyny nieprawidłowości 

pozostają wciąż takie same: pośpiech, niewłaściwe przygotowanie małych firm dorywczo 
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podejmujących się wykonywania prac ziemnych i niedysponujących prefabrykowanymi 

szalunkami oraz profesjonalną kadrą. Często przyczyną jest brak sprzętu 

zmechanizowanego niezbędnego do transportu i montażu szalunków, które są na budowie,  

a 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. 

 

Prace na wysokości 

 Zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 53 budowach, a uchybienia na 16. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 36% budów u 26% skontrolowanych 

pracodawców. 

 Zabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed 

upadkiem osób z wysokości.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 53 budowach, a uchybienia na 14. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 35% budów u 24% skontrolowanych 

pracodawców. 

 Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów przed 

możliwością wpadnięcia osób.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 31 budowach, a uchybienia na 8.  

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 21% budów u 16% skontrolowanych 

pracodawców. 

 Zabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono na 65 budowach, a uchybienia na 43. 

W sumie nieprawidłowości stwierdzono na 57% budów u 10% skontrolowanych 

pracodawców. 

Odsetek nieprawidłowości we wszystkich kontrolowanych zagadnieniach jest niższy 

niż w 2015 r. Jednakże zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z 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.  
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Rusztowania 

 Udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione.  

Niewypełnienie obowiązku stwierdzono w odniesieniu do 209 dokumentów, co stanowi 

59% skontrolowanych dokumentów. 

 Balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 195 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 114. W sumie nieprawidłowości stwierdzono  

w odniesieniu do 78% skontrolowanych urządzeń. 

 Piony komunikacyjne na rusztowaniu. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 135 urządzeń,  

a uchybienia do 16. W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 42% 

urządzeń. 

 Wypełnienie pomostami powierzchni roboczych rusztowania. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 104 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 50. W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu 

do 40% skontrolowanych urządzeń.  

Odsetek nieprawidłowości jest bardzo wysoki, ale wynika z faktu, że inspektorzy 

pracy najczęściej podejmują kontrole rusztowań wówczas, gdy widoczne są 

nieprawidłowości. Wyniki te nie są zatem obiektywnym obrazem stanu bezpieczeństwa.  

 

Maszyny i urządzenia techniczne 

 Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń.  

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 66 dokumentów,  

a uchybienia w odniesieniu do 75. W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu 

do 34% skontrolowanych dokumentów. 

 Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 23 urządzeń.  

W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 6% skontrolowanych urządzeń. 

 Decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń. 

Niewypełnienie obowiązku w całości stwierdzono w odniesieniu do 15 urządzeń,  

a uchybienia w odniesieniu do 7. W sumie nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu 

do 21% skontrolowanych urządzeń. 

W odniesieniu do 2015 roku nastąpiła niewielka poprawa stanu bezpieczeństwa. 

Wzrosła natomiast liczba urządzeń eksploatowanych bez decyzji UDT.  Brak w przepisach 

możliwości ukarania takiego przedsiębiorcy mandatem za użytkowanie urządzenia bez 
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aktualnej decyzji UDT powoduje, że na rynku budowlanym funkcjonują pracodawcy, którzy 

wykorzystują luki prawne i notorycznie unikają konsekwencji korzystania  

z niedopuszczonych przez UDT urządzeń.  

 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa według pracodawców (wykonawców prac): 

 wysokie koszty bezpieczeństwa,  

 przypadkowi, niesprawdzeni pracownicy z niewłaściwym przygotowaniem zawodowym, 

 niewłaściwe przepisy, dzięki którym inwestorzy preferują firmy składające najniższe 

oferty z najkrótszym czasem wykonania bez uwzględnienia jakichkolwiek wymogów 

bezpieczeństwa i kosztów związanych z legalnymi umowami, 

 krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów, nieuwzgledniający 

nieprzewidzianych sytuacji;  

 lekceważenie przez pracowników zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami. 

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 i nie ponoszą konsekwencji za ewentualne 

skutki takiego wyboru, 

 niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie planowania – niewłaściwe 

kosztorysowanie prac bez uwzględnienia wszystkich kosztów związanych  

z bezpieczeństwem, 

 świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy szczególnie  

u przedsiębiorców na końcu łańcucha podwykonawców, 

 brak znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach – 

brak umiejętności przewidywania zagrożeń, 

 lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców  

i nadzór, 

 tolerowanie przez nadzór złych praktyk, 

 lakoniczne, nieprecyzyjne instrukcje bezpiecznego wykonywania prac – 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  



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
33 

 niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami – zbyt mała liczba osób 

nadzorujących.  

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku kontroli placów budów w 2016 roku inspektorzy pracy wydali: 

 3204 decyzje dotyczące zagadnień zawartych w liście kontrolnej, 

 2767 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 112 decyzji wstrzymania prac, 

 205 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

 67 decyzji skierowania do innych prac 120 pracowników,  

 18 decyzji zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 131 wystąpień zawierających 281 wniosków. Nałożyli 122 

mandaty za popełnienie 525 wykroczeń na łączną kwotę 142 100 zł. Skierowali 1 wniosek do 

sądu za popełnienie 9 wykroczeń. Zastosowali 114 środków wychowawczych za popełnienie 

293 wykroczeń. Skierowano 3 wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe. 

 

Współpraca z organami nadzoru i kontroli: 

 Policja – 1 kontrola wspólna (związana z legalnością zatrudnienia) i 4 informacje  

o wynikach kontroli (dotyczyły wyników kontroli związanych z wypadkami przy pracy), 

 Państwowy Nadzór Budowlany – 1 informacja o wynikach kontroli (dotyczyła 

stwierdzonych nieprawidłowości należących do kompetencji PINBu), 

 Urząd Skarbowy – 2 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły stosowania umów o dzieło 

przy wykonywaniu prac budowlanych), 

 Najwyższa Izba Kontroli – 2 kontrole na wniosek NIK i 2 informacje o wynikach kontroli 

(dotyczyły sprawdzenia poprawności przygotowania pracowników). 

 Urząd Dozoru Technicznego – 1 informacja o wynikach kontroli (dotyczyła 

nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń poddozorowych),  

 Prokuratura – 2 informacje o wynikach kontroli (dotyczyły kontroli związanych  

z wypadkami przy pracy).  

 

Działania prewencyjne 

W ramach działań prewencyjnych związanych z realizacją programu informacyjno-

prewencyjnego w budownictwie „Budowa STOP wypadkom!” przeprowadzono 18 szkoleń,  

w których uczestniczyło łącznie 436 osób. 
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Kontynuowano rozpoczęty w poprzednich latach szczególny nadzór – monitoring 

prowadzonych robót budowlanych na trzech budowach na terenie województwa. Tę 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 obejmująca budowę podziemnego dworca kolejowego  

i autobusowego znajdującego się w ścisłym centrum miasta – inwestycja zakończona  

w grudniu 2016 r.; 

 budowa autostrady A1 na odcinku Stryków-Tuszyn. Inwestycja obejmowała budowę  

40 km autostrady oraz budowę blisko 90 obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, 

estakad i przepustów) – zakończona w połowie roku 2016 r.; 

 budowa nowego stadionu Widzewa w Łodzi – zakończona w grudniu 2016 r. 

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 12 kwietnia 2016 roku  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi odbył się finał wojewódzki, do którego 

przystąpiło 35 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa.  

W związku z wysokim, wyrównanym poziomem uczestników wyłoniono pięciu laureatów 

konkursu, którzy 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.  

 

Uzyskane efekty 

 Przedsiębiorcy wykonali 2920 decyzji (co stanowi 91% wszystkich wydanych decyzji) 

dotyczących 7623 pracowników.  

 Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych i miejsc 

niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 99%. 

 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. 
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 Wykonano 98,8% 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 98,5% decyzji dotyczących bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, w tym 

zapewnienia właściwego posadowienia, poręczy ochronnych i podestów.  

 Wykonano 96,7% decyzji dotyczących bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn  

i urządzeń, w tym zapewnienia osłon.  

 Zapewniono odpowiednie miejsca do składowania materiałów, wykonano 97,7% 

wydanych decyzji w tym zakresie. 

 Wykonano 69% decyzji dotyczących braku instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. 

 Zabezpieczono stanowiska pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 

atmosferycznymi, wykonano 97,2% wydanych decyzji dotyczących tej nieprawidłowości. 

 Wykonano 97,9% decyzji dotyczących bezpieczeństwa prac ziemnych.  

 

Przykłady efektów. 

przed: po: 

przed: po: 
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przed: 

     

po: 

 

 

Porównanie wyników z kontrolami z poprzednich lat 

Tabela 6. Odsetek budów, na których stwierdzono nieprawidłowości 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych 55 54 53 47 56 51,5 

Zabezpieczenie przewodów przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

61 72 66 68 72 62 

Składowanie materiałów 31 30 29 31 37 34 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (brak) 39 36 17 14 14 8 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót 33 30 28 25 26 31,5 

Zabezpieczenie ścian wykopów 15 11 13 10 13 8 

Środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z 
wysokości 

36 39 34 33 37 46 

Zabezpieczenie przejść i dojść do stanowisk 
pracy przed upadkiem z wysokości 

35 37 25 32 26 31 

Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach 
zewnętrznych, szybów dźwigowych itd. 

21 23 23 15 28 30 
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Tabela 7. Porównanie wyników statystycznych w przeliczeniu na jednostkową budowę 

Liczba 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 – decyzji ogółem 17,0 16,5 14,9 14,0 19,3 17,0 

 – decyzji ustnych 14,6 14,4 13,2 13,0 17,0 15,5 

 – decyzji wstrzymania 0,59 0,63 0,70 0,55 0,65 0,6 

 – decyzji skierowania 0,35 0,36 0,38 0,26 0,33 0,3 

 – mandatów 0,65 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 

 – stwierdzonych wykroczeń 4,4 4,3 4,0 3,3 4,0 3,3 

 
Analiza zestawienia zastosowanych środków prawnych w przeliczeniu na jedną 

budowę wskazuje, że wzrosła liczba wydanych decyzji, a także stwierdzonych wykroczeń. 

Nieznacznie zmalała liczba decyzji wstrzymania i skierowania. Natomiast w zestawieniu 

porównującym częstotliwość występowania określonych nieprawidłowości nastąpił 

nieznaczny wzrost nieprawidłowości. Świadczy to o właściwym doborze budów do kontroli, 

ale może również świadczyć o nieznacznym pogorszeniu stanu bezpieczeństwa na 

budowach.  

 

Podsumowanie  

W roku 2016 podobnie jak w poprzednich latach na terenie Łodzi prowadzono 

intensywne prace budowlane. W momencie gdy w Polsce nastąpiło przyhamowanie 

inwestycji powodując recesję w branży budowlanej w Łodzi kontynuowano duże inwestycje 

rozpoczęte w latach poprzednich. Spowodowało to napływ firm budowlanych z innych części 

kraju i jednoczesny brak osób do pracy. Wynikiem tego był olbrzymi wzrost liczby 

cudzoziemców pracujących na budowach, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy gotowi 

byli pracować w każdych warunkach – nie zawsze spełniających wymagania naszych 

przepisów. Jest to jeden z powodów, które pogorszyły statystyczne wyniki kontroli w 2016 r. 

W dalszym ciągu głównymi przyczynami nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy 

jest brak środków finansowych umożliwiających utrzymanie na budowach stanu co najmniej 

zgodnego z przepisami. Jest to spowodowane widocznym od lat akceptowaniem tzw. 

pośredników, którzy zabierają część zysków, a na budowach nie prowadzą żadnych prac. 

Tym, którzy faktycznie organizują stanowiska pracy na budowach, pozostaje niewiele 

pieniędzy na zainwestowanie w bezpieczeństwo. Dodatkowo powoduje to występowanie 

rozbudowanej choinki podwykonawców, których odpowiedzialność rozmywa się  

w lakonicznie sformułowanych kontraktach. Problemem nadal pozostaje brak dostatecznej 

wiedzy oraz brak wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza zatrudnionych jako osoby 

kierujące pracownikami na mniejszych inwestycjach realizowanych przez małe firmy 

współpracujące ze sobą od lat i często powiązane rodzinnie. W takich firmach starsi stażem 
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pracownicy sami decydują o organizacji swoich stanowisk pracy, a biorąc pod uwagę ich złe 

nawyki nabyte przez lata pracy stan bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Osoby 

nadzorujące takie budowy mają niewłaściwe podejście do bezpieczeństwa i niedostateczną 

wiedzę w tym zakresie. Jest to tym bardziej niepokojące, że na budowach pojawiło się 

mnóstwo pracowników z Ukrainy, którzy pracują ciężko, ale nie znają polskich przepisów  

i standardów bezpieczeństwa.  

 

II.2.1.4. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia  

o charakterze publicznym) 

O ile kontrole realizowane w ramach tematu „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych  

w budownictwie” poświęcone były likwidacji zagrożeń dla osób czynnie uczestniczących  

w pracach budowlanych, o tyle realizowane w zakresie tego tematu dotyczyły osób nie 

będących pracownikami. 

W ramach kontroli dokonano oceny zagrożeń wynikających z:  

 prowadzenia robót budowlanych w miejscach ogólnodostępnych, dotyczy  

to w szczególności prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, 

wielorodzinnych, robót remontowych elewacji i dachów budynków, 

 prowadzenia robót drogowych na terenach zabudowanych, 

 wykonywania instalacji w pasach drogowych i przejściach dla pieszych. 

Stwierdzono następujące zagrożenia: 

 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 78 

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); rusztowanie 

usytuowane w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych ogólnie dostępnych – stwierdzono 

18 przypadków; 

 brak niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracowników, mających wpływ  

na bezpieczeństwo osób postronnych – stwierdzono 9 przypadków; 

 brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochronne nad drogami komunikacyjnymi  

i wejściami do budynków - stwierdzono 5 przypadków; 

 brak zabezpieczenia i niewłaściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych, m.in. 

oznakowanie niezgodne z projektem organizacji ruchu, bądź całkowity brak 

oznakowania przy prowadzonych robotach drogowych, -stwierdzono 5 przypadków; 
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 prowadzenie robót drogowych niezgodnie z projektem organizacji ruchu, m.in. 

zajmowanie pasa ruchu na składowanie materiałów, parkowanie pojazdów budowy, 

wykonywanie robót ziemnych przy użyciu sprzętu budowlanego – stwierdzono  

1 przypadek; 

 niewłaściwy sposób składowania materiałów budowlanych w miejscach ogólnie 

dostępnych – stwierdzono 6 przypadków; 

 brak lub niewłaściwa ochrona przed porażeniem (przed dotykiem bezpośrednim)  

w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, niewłaściwe zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami mechanicznymi znajdujących się w ciągach komunikacyjnych 

przewodów elektrycznych zasilających urządzenia, nieprawidłowe zabezpieczenie 

rozdzielnic budowlanych przed dostępem osób nieuprawnionych – stwierdzono  

3 przypadki; 

 niewłaściwe przygotowanie pracownika do pracy mające wpływ na zachowanie 

pracownika niezgodne z przepisami – stwierdzono 1 przypadek. 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości. 

W ocenie inspektora pracy: 

 brak znajomości przepisów bhp przez pracodawców i osoby nadzorujące pracę, 

 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 urządzenia w zakładach pracy. 

W ocenie pracodawców: 

 brak czasu na zajmowanie się sprawami bhp, 

 krótkie terminy realizacji robót, nie uwzględnianie zabezpieczeń bhp  

w harmonogramach prac, 

 przekonanie, że za sprawy usuwania zagrożeń odpowiadają wyłącznie inspektorzy bhp, 

 brak środków finansowych na wdrożenie programów profilaktycznych. 

 

Ogólne dane liczbowe 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 66 kontroli u 62 pracodawców 

zatrudniających ogółem 789 pracowników, wydane decyzje dotyczyły 321 pracowników. 
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Zastosowano następujące środki prawne:  

 liczba wydanych decyzji ogółem: 126, 

 liczba wydanych nakazów na piśmie: 0, 

 liczba decyzji ustnych: 125, 

 liczba decyzji wpisanych do dziennika budowy: 1, 

 liczba decyzji podlegających wykonaniu z art. 108 Kpa: 93, 

 liczba decyzji wstrzymujących prace: 9, 

 liczba decyzji kierujących pracowników do innych prac: 4, 

 liczba decyzji wstrzymująca eksploatację maszyn: 6, 

 liczba nałożonych mandatów: 20, 

 liczba ogólna wykroczeń w nałożonych mandatach: 32, 

 kwota grzywien: 24 450,00 zł, 

 liczba wniosków do sądu: 0, 

 powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa: 0, 

 liczba zastosowanych środków wychowawczych: 25, 

 liczba wykroczeń w środkach wychowawczych: 49. 

 

Podjęte działania prewencyjne. 

Działania prewencyjne skierowane były głównie na informowanie pracodawców  

i osób kierujących pracownikami o sposobach zabezpieczeń, rodzajach urządzeń i sprzętu 

niezbędnego do bezpiecznej organizacji robót i stanowisk pracy – przekazano materiały 

promujące bezpieczne warunki pracy. Zorganizowano szkolenia dla osób kierujących 

pracownikami i pracodawców w ramach programów prewencyjnych prowadzonych prze OIP 

w Łodzi. Zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania w kosztorysach ofertowych robót 

urządzeń technicznych służących do zabezpieczeń bhp oraz na uwzględnianie  

w harmonogramach rzeczowych, finansowych i terminowych robót wykonywania 

zabezpieczeń bhp. 

 

Omówienie wyników kontroli 

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości koncentrowały się na zagrożeniach 

wynikających z braku bądź 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 się przy 
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ciągach komunikacyjnych, braku zabezpieczeń nad wejściami do budynków, niewłaściwego 

sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. 

 

Uzyskane efekty 

Do dnia 30 grudnia 2016 r. wykonanych zostało 126 decyzji, w tym 125 decyzji 

ustnych (100 % wydanych).  

W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy 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, 

 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, 

 wykonanie daszków ochronnych wzdłuż rusztowań, nad chodnikami, przejściami dla 

pieszych i wejściami do budynków, 

 zapewnienie właściwego oznakowania prowadzonych robót drogowych  

ze wskazaniem bezpiecznych dróg komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów,  

 zapewnienie prowadzenia robót drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu,  

 zapewnienie zabezpieczenia wykopów przed możliwością wpadnięcia poprzez 

ustawienie barier chroniących przed upadkiem z wysokości, ogrodzenia panelami 

prefabrykowanymi, ogrodzeniowymi,  

 zapewnienie prawidłowego składowania materiałów budowlanych, poza miejscami 

ogólnie dostępnymi, 

 zabezpieczenie przed uszkodzeniami przewodów energetycznych oraz zabezpieczenie 

przed dostępem osób nieuprawnionych rozdzielnic energetycznych, 

 właściwe przygotowanie do pracy pracowników w zakresie szkoleń bhp  

i wyposażenia w środki ochrony indywidualnej. 

 

Wnioski 

W odniesieniu do roku 2015 nie stwierdzono spadku liczby nieprawidłowości 

związanych z zagrożeniami publicznymi. Wynika to przede wszystkim z niewłaściwego 

przygotowania realizacji robót budowlanych, z pospiesznego prowadzenia prac, braku 
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należytego zabezpieczenia w odpowiednie środki techniczne oraz niezachowania należytej 

staranności wykonywanych robót budowlanych. 

Rodzaj zagrożeń publicznych związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi 

zmienia się nieznacznie, a ilość stwierdzonych zagrożeń w porównaniu z latami poprzednimi 

utrzymuje się na podobnym poziomie. Skala występujących nieprawidłowości i zagrożeń 

wskazuje na dalszą potrzebę nadzorowania sposobu prowadzenia prac budowlanych  

w czynnych obiektach, stanu technicznego otwartych zakładów pracy oraz prowadzenia prac 

budowlanych w miejscach ogólnodostępnych. 

 

Niewłaściwa organizacja 

prowadzonych robót 

budowlanych, brak 

wyznaczonych 

i oznakowanych przejść dla 

pieszych, przejazdów dla 

pojazdów, osoby postronne 

znajdują się w strefie 

niebezpiecznej. 

 

Brak wyznaczenia  

i oznakowania strefy 

niebezpiecznej pracy sprzętu 

budowalnego, prace prowadzone  

w obrębie czynnego ciągu dla 

pieszych i pojazdów 
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Brak wyznaczonego  

i oznakowanego przejścia dla 

pieszych, niewyznaczona  

i nieoznakowana strefa 

niebezpieczna pracy ciężkiego 

sprzętu budowlanego 

 

Brak wyznaczonego  

i oznakowanego przejścia dla 

pieszych, nieoznakowane roboty 

budowalne od strony czynnego 

pasa ruchu. 

 

Brak wyznaczonego  

i oznakowanego przejścia dla 

pieszych, nieoznakowane roboty 

budowalne od strony czynnego 

pasa ruchu. 
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Brak wyznaczenia i oznakowania 

bezpiecznych dojść do posesji, 

brak barier chroniących przed 

możliwością wpadnięcia  

do wykopu 

 

Brak wyznaczonej  

i oznakowanej strefy pracy 

ciężkiego sprzętu budowlanego 

znajdującego się w pasie ruchu  

dla pieszych. Brak oznakowania 

parkującego na pasie ruchu 

samochodu ciężarowego. 

 

Prowadzenie prac niezgodnie  

z Projektem Organizacji Ruchu, 

zajęcie pasa drogowego poza 

istniejącym oznakowaniem,  

brak właściwego oznakowania  

i organizacji ruchu 
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Właściwe oznakowanie 

prowadzonych robót drogowych, 

informacja wskazująca 

bezpieczne przejścia dla 

pieszych. 

 

Brak wyznaczonej  

i oznakowanej strefy 

niebezpiecznej prac  

na wysokości.  

W strefie możliwe jest spadanie 

przedmiotów z góry. 

 

Właściwie oznakowane roboty 

instalacyjne w wykopach przy 

użyciu prefabrykowanych barier. 
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Właściwie wyznaczona  

i oznakowana strefa 

niebezpieczna pracy ciężkiego 

sprzętu budowlanego. 

 

Właściwie zabezpieczony wykop  

od strony pasa ruchu dla 

pieszych 

 

Właściwie oznakowane roboty 

drogowe z zastosowaniem 

sygnałów świetlnych, zapór  

i znaków drogowych. 
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II.2.1.5. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

W 2016 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w zakresie 

legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich przeprowadzili 1 943 

kontrole u 1 921 pracodawców i przedsiębiorców. W podmiotach tych kontrolą legalności 

zatrudnienia objęto 10 395 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 napraw – 35,5% ogółu kontroli (w 2015 r. – 38,0%, w 2014 r. – 37,6%), 

 przetwórstwa przemysłowego 26,0% (w 2015 r. – 27,2%, w 2014 r. – 27,1%), 

 budownictwa 11,8 % (w 2015 r. – 13,2%, w 2014 r. – 13,6%). 

Wśród kontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób – 

65,7% (w 2015 r. – 67,7%) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 30.0% (w 2015 r. – 

26,1%). 

Kontrolą opłacenia składek na Fundusz Pracy objęto 20 581 osób. W 2015 r. były to 

30 784 osoby, zaś w 2014 r. 67 030 osób. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Skala nielegalnego zatrudnienia ogółem 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono w 47,7% 

kontrolowanych podmiotów (w 2015 r. – 29,0%).  

Powierzanie pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę lub niezgłoszenie do 

ubezpieczenia społecznego dotyczyło 3,31% osób objętych kontrolą (w 2015 r. – 3,52%). 

Liczba ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowości w 2016 roku uległa 

minimalnemu zmniejszeniu. Jednak w sposób znaczący zwiększyła się liczba podmiotów,  

w których stwierdzono nieopłacenie w terminie składek na Fundusz Pracy. Jeżeli w 2015 

roku było to jedynie 18,8% podmiotów objętych kontrolą, to w 2016 r. było ich już 33,1%, 

czyli problem dotyczył co trzeciego kontrolowanego podmiotu. Sytuacja ta ma również 

odzwierciedlenie w ujawnionych kwotach niedopłat. I tak w 2016 r. w podmiotach objętych 

kontrolą, pracodawcy nie opłacili składek na Fundusz Pracy na kwotę 180 620,- zł, kiedy  

w 2015 r. było to 94 492,- zł. (wzrost o 91,2%). 

Całkowicie odwrotna sytuacja dotyczyła osób bezrobotnych zarejestrowanych w dniu 

podjęcia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy. W 2016 r. z ogólnej liczby 
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bezrobotnych objętych kontrolą niepowiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy dotyczyło 

jedynie 6,3%, podczas gdy w 2015 r. było to aż 13,8%.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami podobnie jak w latach poprzednich było i tak: 

 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. 

 

Przyczyny nieprawidłowości  

W ocenie inspektorów pracy. 

Według inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi 

przyczynami naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia było:  

 w przypadku małych przedsiębiorstw zbyt duże obciążenia finansowe związane  

 z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę w warunkach bardzo silnej konkurencji. 

Legalne zatrudnienie pracownika wiąże się także z koniecznością spełnienia szeregu 

wymogów określonych przepisami prawa pracy tj. z poddaniem osób zatrudnionych 

szkoleniom z zakresu bhp, skierowaniem na płatne badania lekarskie; 

 zatrudnianie nierejestrowane to sposób na szybkie wykonanie pracy przez pracobiorcę 

pozyskanego na krótki czas uzyskanego zlecenia, z którym można się łatwo rozstać,  

 niska wysokość kar nakładanych przez inspektorów pracy czy sądy w stosunku  

do kosztów zatrudnienia pracowników (m.in. poprzez oszczędności w opłacanych  

za nich składkach na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatkach), 

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

żadna sankcja finansowa np. w przypadku nieterminowego zgłaszania pracowników, czy 

głównie zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego, 

 zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, w przypadku których przepisy 

prawa materialnego oraz sądy pracy dopuszczają swobodę zawierania umów.  

W 2016 roku (podobnie jak 2015 r.) stałą tendencją było zawieranie umów o dzieło, 

głównie w sektorze budowlanym i w firmach sprzątających. W zdecydowanej większości  

w sektorze budowlanym umowy zawierane były w formie ustnej. Przyczyną często 
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pozornego zawierania tego rodzaju umów jest brak konieczności zgłaszania ich do 

ubezpieczenia społecznego, a w szczególności nieopłacania od nich żadnych 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 dniu kontroli. 

W przypadku umów cywilnoprawnych zawartych na piśmie coraz częściej stosuje się 

w ich treści zapisy omijające postanowienia świadczące o zatrudnieniu 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 naszych kontroli,  

a zgłoszenie ich do ZUS przez zleceniodawców następuje z dużym opóźnieniem w trakcie 

czynności kontrolnych ponieważ wiedzą oni, że żadna kara za to uchybienie ich nie spotka. 

W naszej ocenie zatrudnianie „na czarno” negatywnie wpływa szczególnie na osoby 

zatrudnione legalnie. Osoby zatrudnione nielegalnie otrzymują z reguły wyższe 

wynagrodzenie za wykonywaną pracę od zatrudnionych na umowy o pracę (w związku  

z nieopłacaniem za nich składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek 

dochodowy). Ponadto część z nielegalnie zatrudnionych pobiera w tym samym czasie  

z Powiatowego Urzędu Pracy zasiłek dla bezrobotnych czy pomoc finansową z opieki 

społecznej.  

 

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 (czy po 01.09.2016 r. 

przed datą zatrudnienia), ponieważ „musiał sprawdzić ich kwalifikacje zawodowe” 

zapominając, że przepisy prawa pracy przewidują na tę okoliczność umowę na okres 

próbny, 

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

że to uczyni. 

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

jakiejkolwiek umowy, ponieważ chcieli dorobić: 

 do bardzo niskich kwot wypłacanych rodzinie przez pomoc społeczną, 

 ponieważ posiadali obciążenia komornicze w celu zaspokojenia świadczeń 

alimentacyjnych i innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. 
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Dla osób pracujących nielegalnie przy podjęciu decyzji o zatrudnieniu w szarej strefie, 

najistotniejsze znaczenie ma czynnik ekonomiczny. Rynek pracy postrzegany jest przez nich 

jako trudny, na którym pomimo posiadania bardzo niskich kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia zawodowego brakuje „atrakcyjnych i dobrze płatnych ofert pracy”. Powyższe 

skłania ich do znacznych ustępstw, a tylko niewielka grupa pożądanych na rynku pracy 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów może sobie pozwolić na dyktowanie warunków 

pracodawcy. Dla wielu osób praca nieformalna to szansa nie tylko na wyższe wynagrodzenie 

(bez obciążeń publicznoprawnych), ale także na otrzymywanie dochodów z pracy w ogóle. 

Dla wielu pracujących kwestia podstawy prawnej wykonywanej pracy nie ma znaczenia  

w obliczu konieczności zaspokojenia bieżących potrzeb i utrzymania rodziny. Przykładem 

tego jest powszechność zjawiska, jakim jest powierzanie pracy na podstawie umów 

cywilnoprawnych, co skutkuje ukształtowaniem opinii samych pracobiorców o tym, że  

w obecnych realiach rynku pracy nie mają prawa oczekiwać i wymagać od przedsiębiorców 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powoduje to brak poczucia stabilizacji  

i w przyszłości może wywołać negatywne konsekwencje społeczne. Wiele osób 

podejmujących zatrudnienie na czarno znajduje się w sytuacji życiowej, w której ujawnienie 

rzeczywistego dochodu oznacza albo pozbawienie przyznanej im pomocy socjalnej (matki 

samotnie wychowujące dzieci, osoby niepełnosprawne), albo ryzyko utraty zarobku  

w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (osoby obciążone zajęciami 

komorniczymi). Dla osób pracujących nielegalnie czasowe pozostawanie w zatrudnieniu 

nieformalnym często jest skutkiem niewywiązania się przez pracodawcę z wcześniej 

dokonanych ustaleń ustnych. Obietnice legalnego zatrudnienia i zawarcia umowy nie są 

dotrzymywane, co uzasadnia niejednokrotnie decyzję o pozostaniu w rejestrze bezrobotnych 

(także pomimo niepobierania zasiłku) z uwagi na ubezpieczenie zdrowotne gwarantowane 

przez PUP. Negatywną rolę odgrywa również postawa samych pracobiorców, którzy godząc 

się na naruszanie przez pracodawcę przepisów w obawie przed utratą źródła dodatkowego 

dochodu dają przyzwolenie na pracę na czarno. Ryzyko, które wiąże się z jej wykonywaniem 

(np. ograniczony dostęp do świadczeń w razie wypadku przy pracy) i konsekwencje na 

przyszłość (np. brak możliwości udokumentowania okresu zatrudnienia dla potrzeb 

emerytalnych) nie stanowią dla nich dostatecznej bariery. 

Ujawnianie nielegalnego zatrudnianie często jest wynikiem skargi i to nawet po kilku 

miesiącach od ustania zatrudnienia. Dotyczy to w większości przypadków niewypłacenia 

ustalonego ustnie wynagrodzenia, wypadku przy pracy, czy braku świadczeń finansowych  

za zwolnienie lekarskie, którego nie można otrzymać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
51 

Efekty działań kontrolnych  

Efektywność naszych działań kontrolnych dotyczyła : 

 legalizacji zatrudnienia poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, 

 zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 

 opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy, 

W wyniku naszych kontroli, w porównaniu do 2015 r. nastąpił wzrost o 17,05% kwoty 

opłaconych przez pracodawców składek na Fundusz Pracy. Wzrosła również i to aż o 91,5% 

liczba zatrudnionych osób, za które składka ta została opłacona.  

Tabela 8. 

Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 

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

242 X 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 273 X 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1 953 84 854,- 

 

Działania prewencyjne 

W 2016 roku z zakresu m.in. zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia 

przeprowadzono szkolenia i seminaria dla : 

1. Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy: 

 14.04.2016 r. w PUP w Piotrkowie Trybunalskim w ramach „Dni otwartych dla 

pracodawcy”, uczestniczyło w nim 30 pracodawców i przedsiębiorców,  

 22.04.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w ramach 

programu „ABC biznesu” , uczestniczyło w nim 15 pracodawców i przedsiębiorców,  

 27.04.2016 r. w WUP w Łodzi w ramach programu „Własna firma – krok po kroku”, 

uczestniczyło 40 przedsiębiorców, 

 30.05.2016 r. w PUP w Pajęcznie w ramach działającego przy urzędzie „Klubu 

Pracy”, uczestniczyło w nim 10 bezrobotnych, 

 15.06.2016 r. w PUP w Sieradzu w ramach programu „Pierwsze kroki w biznesie”, 

uczestniczyło w nim 61 przedsiębiorców, 

 16.09.2016 r. w PUP w Sieradzu w ramach programu „Pierwsze kroki w biznesie”, 

uczestniczyło w nim 23 przedsiębiorców, 

 21.11.2016 r. w PUP w Sieradzu w ramach programu „Pierwsze kroki w biznesie”, 

uczestniczyło w nim 61 przedsiębiorców. 
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2. Związków zawodowych: 

 07.04.2016 r. dla Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” w Łodzi, 

uczestniczyły w nim 44 osoby,  

 18.04.2016 r. dla liderów OPZZ z terenu województwa Łódzkiego, uczestniczyło  

w nim 18 osób, 

3. Organizacji pozarządowych: 

 02.03.2016 r. dla członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, 

uczestniczyło w nim 21 pracodawców,  

 22.06.2016 r. dla członków Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, 

uczestniczyło w nim 15 pracodawców.  

W czasie powyższych szkoleń i seminariów zawsze przekazywano pracodawcom lub 

przedsiębiorcom materiały informacyjne (wydawnictwa PIP) dotyczące legalności 

zatrudnienia. Materiały informacyjne otrzymywali bardzo często również pracodawcy  

po podpisaniu protokołu kontroli, jak również bezrobotni (w szczególności ci, którzy byli 

zarejestrowani w PUP i w stosunku do których wszczęto postępowanie wykroczeniowe). 

Koordynator tematu jest od czerwca 2015 roku członkiem Wojewódzkiego Zespołu  

ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W 2016 roku odbyły się w Łódzkim Urzędzie 

Wojewódzkim trzy spotkania Zespołu. Dwa z nich 10.03 i 19.09.2016 r. miały charakter 

roboczy i organizacyjny, natomiast w dniu 24.11.2016 r. członkowie zespołu uczestniczyli  

w spotkaniu z przedstawicielami Policji Królestwa Holandii, którzy podzielili się swoimi 

doświadczeniami w zakresie zwalczania handlu ludźmi. 

 

Współpraca z innymi organami 

W związku z prowadzoną działalnością kontrolną z zakresu legalności zatrudnienia 

obywateli polskich inspektorzy pracy skierowali powiadomienia o stwierdzonych 

naruszeniach prawa do: 

 Starostów lub Prezydentów – 8 pism,  

 Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy – 16 pism,  

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 46 pism, 

 Policji – 4 pisma.  

W następstwie naszych powiadomień o nieprawidłowościach z zakresu legalności 

zatrudnienia otrzymaliśmy odpowiedzi od: 

 Starostów lub Prezydentów – 4 pisma,  

 Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy – 2 pisma,  
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 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 28 pism, 

 Policji – 1 pismo. 

 

Ocena współpracy  

W 2016 r., podobnie jak w 2015 r., utrzymała się bardzo dobra współpraca  

z Powiatowymi Urzędami Pracy. Inspektorzy pracy otrzymywali bezproblemowo telefonicznie 

lub faksem informacje dotyczące osób zatrudnionych, będących w obszarze naszych 

zainteresowań. Krótki był również okres oczekiwania na pisemne potwierdzenie danych  

o statusie bezrobotnego, co bezpośrednio wpływało na czas zakończenia kontroli. Odmowa 

udzielenia wstępnej informacji na telefon dotyczy w dalszym ciągu 4 Powiatowych Urzędów 

Pracy, co na ich ogólną liczbę 22 w skali województwa łódzkiego nie stanowi w naszej 

ocenie istotnego problemu. 

Zauważalny jest wzrost zainteresowania ZUS-u ustaleniami z kontroli inspektorów 

pracy w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym osób, które świadczyły 

pracę „na czarno” i na podstawie umowy o dzieło w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Jak widać z ilości pism jest to jedyny urząd, który w prawie 60% (w 2015 

roku było to 43%) odpowiedział na nasze pisma informując w nich o dalszych swoich 

działaniach. Główna informacja większości pism dotyczy faktu podjęcia czynności 

kontrolnych we wskazanym przez nas podmiocie lub wszczęcia postępowania.  

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 

głównie przy kontroli np. gospodarstw rolniczych czy sadowniczych, gdzie stosunek do 

kontrolujących przez pracujących tam sąsiadów - często rolników ubezpieczonych w KRUS – 

jest dużym problemem. 

 

Współpraca z organami skarbowymi 

W 2016 r. skierowano do Urzędów Skarbowych 35 powiadomień o wynikach kontroli 

(o 14 mniej niż w 2015 r.), w tym 13 w związku z ich wnioskiem o przeprowadzenie 
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czynności kontrolnych we wskazanym podmiocie. Tego rodzaju pisma dotyczyły w zasadzie 

anonimowych doniesień o nielegalnym zatrudnieniu oraz informacji od kobiet niemogących 

odzyskać należnych świadczeń alimentacyjnych od osób niewykazujących dochodu,  

a pracujących u danego pracodawcy na czarno. 

Na nasze pisma otrzymaliśmy jedynie 10 odpowiedzi i to wyłącznie informujących nas 

o przekazaniu pism do innego urzędu. 

Zgodnie z zapisem art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,  

o naruszeniach przepisów prawa inspektor pracy powinien powiadomić właściwy Urząd 

Kontroli Skarbowej. Pismem z dnia 22.11.2016 r. Dyrektor UKS w Łodzi zwrócił się z prośbą 

o rozważenie możliwości bezpośredniego przekazywania naszych powiadomień do 

Naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Argumentem jest to, że większość naszych 

informacji dotyczy nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia, co skutkuje głównie 

uchybieniami w wywiązywaniu się przez pracodawców, czy przedsiębiorców z obowiązku 

dokonania wpłat zaliczek na podatek dochodowy, a nadzór nad tym spoczywa właśnie na 

właściwym miejscowo organie podatkowym – Naczelniku Urzędu Skarbowego. Niestety 

realizacja powyższej prośby wymagałoby zmian zapisu naszej ustawy. 

Innym zagadnieniem jest odmowa ze strony urzędów skarbowych udzielania 

informacji o kontrolowanych podmiotach. Urzędy skarbowe zasłaniają się tajemnicą 

skarbową o indywidualnych danych zawartych w deklaracjach podatkowych, składanych 

przez podatników. Ustawodawca zezwolił wprawdzie na udostępnienie powyższych 

informacji, jednakże Państwowa Inspekcja Pracy nie jest w kręgu podmiotów, w stosunku do 

których istnieje taka możliwość. W kręgu uprawnionych podmiotów są np. Powiatowe Urzędy 

Pracy. 

 

Podsumowanie 

Ocena negatywnych zjawisk 

Negatywne zjawiska – w naszej ocenie – pozostają bez zmian. Z punktu widzenia 

małych przedsiębiorców (którzy stanowili 65,7% kontrolowanych) aktualne przepisy prawa 

nakładają na nich zbyt wiele obowiązków. W ich opinii nadmierna biurokracja związana  

z zatrudnianiem pracowników zniechęca do zawierania umów o pracę. Ponadto w ich ocenie 

umowa o pracę stanowi swego rodzaju gwarancję stabilności zatrudnienia dla pracownika, 

podczas gdy oni sami takiej stabilności - rozumianej jako pewność ciągłości prowadzonej 

działalności – nie posiadają. Małe firmy realizują wyłącznie bieżące zlecenia i nie mają na 

tyle dobrej płynności finansowej aby ryzykować zatrudnianie pracowników. Brak zleceń lub 

zatory w płatnościach oznaczają brak środków finansowych na utrzymanie pracowników  
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w okresach nieświadczenia pracy. Dlatego też, chcąc zachować pozory legalności, 

proponują pracobiorcom głównie umowy cywilnoprawne w sytuacjach, gdy charakter 

wykonywanej pracy de facto wskazuje na istnienie stosunku pracy. Przedsiębiorcy wiedzą, 

że podważenie przez inspektora pracy zasadności umowy cywilnoprawnej wymaga 

skomplikowanego dowodu, a powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy kierowane do 

sądów nie zawsze są skuteczną bronią w walce z nielegalnym zatrudnieniem. 

Bariery w skutecznym realizowaniu zadań związanych z legalnością zatrudnienia od 

lat pozostają takie same i dotyczą głównie: 

 odmowy wypełnienia oświadczenia lub odmowy składania wyjaśnień przez osobę 

zastaną przy pracy w kontrolowanym podmiocie, 

 niezgłoszenia się pracodawcy lub przedsiębiorcy i nieokazania żądanych dokumentów. 

Z uwagi na częste odmowy wszczęcia postępowań przez organa Prokuratury  

(z uwagi na brak w ich ocenie wypełnienia przesłanek popełnienia przez pracodawcę czynu 

zabronionego, opisanego w art. 225 § 2 Kodeksu karnego) inspektorzy coraz częściej 

korzystają z zapisu art. 283 § 2 pkt. 8 Kodeksu pracy, kierując wnioski o ukaranie do sądu. 

Jeżeli jednak wystąpiły podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu 

karnego i były one w pełni uzasadnione inspektorzy wysyłali zawiadomienia do Prokuratury. 

Takich powiadomień w 2016 roku było 9.  

W żadnym przypadku nie spotkaliśmy się z odmową wszczęcia lub umorzenia 

postępowania ze strony Prokuratury. W 3 przypadkach skierowano już akty oskarżenia do 

sądu. Na dzień pisania sprawozdania wyroki jeszcze nie zapadły. 

Ocena skutków wprowadzenia z dniem 01.09.2016 r. zmiany art. 29 § 2 Kodeksu 

pracy (wprowadzenie obowiązku potwierdzenia pracownikowi podstawowych ustaleń 

związanych z zawarciem umowy o pracę –przed dopuszczeniem pracownika do pracy).  

Obecnie trudno ocenić skalę skutków wprowadzenia powyższej zmiany. Analiza 

braku potwierdzenia umowy za pierwsze 8 miesięcy 2016 r. do okresu od 01.09. do 

31.12.2016 r. wykazała wzrost nieprawidłowości o 0,26% w stosunku do ogólnie zbadanych.  

Zauważalna jest jednak „wzmożona czujność” pracodawców. Generalnie objawia się 

to faktem składania kontrolującemu w pierwszym dniu kontroli oświadczenia zarówno przez 

pracownika, jak i przez pracodawcę, że umowa została zawarta na piśmie przed 

dopuszczeniem pracownika do pracy. Oczywiście w sytuacji, gdy jest to pierwszy czy drugi 

dzień pracy, wszystkie umowy są w biurze rachunkowym lub rzadziej w domu pracodawcy  

i zostają okazane następnego dnia, oczywiście z wpisanymi właściwymi datami, czyli przed 

dopuszczeniem do pracy. Możemy się tylko domyślać, że jeżeli do dnia kontroli nie upłynął 
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jeszcze termin do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego to podpisanie 

umowy nastąpiło wyłącznie na potrzeby kontroli.  

Doświadczenia inspektorów pracy pokazują, że przedsiębiorcy chcąc zalegalizować 

rzeczywisty brak umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia przed kontrolującym oraz uniknąć 

odpowiedzialności za nielegalne powierzenie pracy składają oświadczenie, że strony łączy 

umowa cywilnoprawna zawarta ustnie.  

Nawet jeśli inspektor pracy – na podstawie wstępnie przeprowadzonego rozpoznania 

– ma wiedzę, że dana osoba pozostaje w zatrudnieniu u danego pracodawcy w okresie 

poprzedzającym prowadzenie kontroli i ma na to dowody np. w postaci dokumentacji 

fotograficznej – nie może ich wykorzystać w trakcie kontroli. 

Tak więc w naszej ocenie „syndrom pierwszej dniówki” pozostał i będzie niestety 

trwał tak długo, jak długo podpisanie umowy nie będzie powiązane z jednoczesnym (również 

przed dopuszczeniem do pracy) zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia społecznego.  

 

Wnioski 

Potrzeby dalszych działań PIP: 

 podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie inspektorom pracy 

dostępu online do baz danych:  

 Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),  

 ZUS w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i zaległościach  

w opłacaniu składek na Fundusz Pracy (w naszej bazie aktualizacja jest  

co 6 miesięcy), 

 powiatowych urzędów pracy dotyczących rejestru osób bezrobotnych (system 

„Syriusz”). 

Obecnie inspektorzy pracy korzystają z aktualnych baz ww. instytucji wyłącznie na 

pisemny wniosek, co uniemożliwia w czasie kontroli weryfikowanie danych podawanych 

przez pracodawców.  

Z uwagi na skalę nieprawidłowości w dalszym ciągu – jak w latach poprzednich – 

uważany za niezbędne podjęcie prac legislacyjnych w zakresie: 

 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, 
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 rozważenie możliwości zmiany przepisu dopuszczającego możliwość zawierania umów 

cywilnoprawnych w formie ustnej, na pisemną w celu ustalenia faktycznej daty ich 

zawarcia,  

 umożliwienie inspektorowi pracy wykorzystania podczas kontroli informacji, zdjęć, czy 

wywiadów uzyskanych w czasie wstępnego (przed kontrolą) rozeznania,  

 dokonanie zmian w art. 119 ust. 1 pkt 1 ustawy 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 ww. ustawy poprzez obniżenie dolnej granicy 

grzywny do 1000 zł. Umożliwiłoby to stosowanie postępowania mandatowego  

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

pracodawca dokonał opłacenia zaległych składek w trakcie kontroli, 

Ponadto powinno rozważyć się możliwość nakładania na podmioty nielegalnie 

zatrudniające pracowników - podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej – innych, 

często bardziej dotkliwych sankcji niż tylko kary pieniężne, np.: 

 zakazu składania przez określony czas ofert przy zamówieniach publicznych, 

 zwrot otrzymanych od państwa funduszy i dotacji czy ulg podatkowych, 

 brak możliwości zatrudniania np. stażystów z Powiatowych Urzędów Pracy. 

 

II.2.1.6.Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców 

Stwierdzone nieprawidłowości 

Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców (porównanie z rokiem 2015 r.)  

W 2016 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 274 kontrole legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców u 265 przedsiębiorców  

(w 2015 r. – 193 kontrole u 184 przedsiębiorców). 

Zagadnienia w tym zakresie były badane podczas każdej kontroli podmiotu, w którym 

stwierdzono powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom nieposiadającym obywatelstwa 

państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii.  

W przypadku cudzoziemców posiadających obywatelstwa państw członkowskich 

UE/EOG lub Szwajcarii kontrole prowadzono w przypadku delegowania pracowników na 

terytorium RP, występowania zarówno cudzoziemców z państw trzecich i z państw 

członkowskich, a także w przypadkach uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowości  
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(w szczególności na podstawie skarg, wniosków i powiadomień z innych organów, informacji 

opublikowanych w mediach, informacji własnych).  

W skontrolowanych podmiotach wykonywało pracę 4177 cudzoziemców z 57 państw  

(w 2015 r. – 1430 cudzoziemców z 56 państw). Kontrolą objęto 1973 cudzoziemców. 

W zdecydowanej większości cudzoziemcy objęci kontrolą w 2016 r. posiadali 

obywatelstwo: Ukrainy – 81,56%, Białorusi – 3,00%, Indii – 1,00%, Tajwanu 0,81%, 

Wietnamu – 0,76%, Turcji – 0,60% i Niemiec – 0,55%. 

Najwięcej cudzoziemców wykonywało pracę w zakładach prowadzących działalność  

w zakresie: 

 przetwórstwo przemysłowe – 15% (w 2015 r. – 10,9%), 

 usługi administrowania – 13% (w 2015 r. 16,3%), 

 handel i naprawy – 4,16%, ( w 2015 r. – 16,3%), 

 budownictwo – 6,27% ( w 2015 r. – 8,9%), 

 transport i gospodarka magazynowa – 3,60% 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 2,20%. 

W 2015 r. cudzoziemcy zdominowali branże takie jak: handel i naprawy, usługi 

administrowania i wspierania działalności oraz przetwórstwo przemysłowe, w 2016 r. 

najwięcej cudzoziemców wykonywało pracę w przetwórstwie i usługach administrowania, 

nastąpił jednak spadek zatrudnienia w handlu i naprawach oraz w budownictwie. 

Na podstawie dokonanej analizy zatrudnienia cudzoziemców w 2016 r. stwierdzono 

dalszy wzrost zatrudnienia obywateli Ukrainy i Białorusi. W 2016 r. znacząca liczbę 

cudzoziemców w kontrolowanych podmiotach stanowią również obywatele Tajwanu  

(16 osób) i obywatele Niemiec (11 osób).  

W porównaniu z rokiem 2015 odnotowano dalszy spadek zatrudnienia obywateli Chin  

(w 2015 r. – 8, w 2016 r. – 3), w skontrolowanych podmiotach nie stwierdzono wykonywania 

pracy przez obywateli z Rumunii, spadek zatrudnienia cudzoziemców z tego kraju 

odnotowano już w 2015 r. do 2 z liczby 173 w 2014 r. Ponadto obywatele Wietnamu, Turcji  

i Indii nadal stanowią jedną z większych grup pod względem obywatelstwa wykonujących 

pracę na naszym terenie, jednak ich liczba uległa zmniejszeniu w stosunku do 2015 r. 

Analiza zatrudnienia cudzoziemców z krajów trzecich wykazała, że: 

 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 746 cudzoziemców tj. około 38% 

skontrolowanych cudzoziemców (w porównaniu z rokiem 2015 r. obserwujemy spadek 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę – w 2015 r. umowy o pracę posiadało 578 

cudzoziemców, co stanowiło 60,4% skontrolowanych)., 
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 na podstawie umów cywilnoprawnych wykonywało pracę 1161 cudzoziemców, w tym 829 

cudzoziemców na podstawie umów zleceń i 332 cudzoziemców na podstawie umów  

o dzieło, tj. około 59% skontrolowanych cudzoziemców (w 2015 r. umowy cywilnoprawne 

posiadało 326 cudzoziemców, co stanowiło 34,1% skontrolowanych). 

Porównując dane za rok 2016 z latami poprzednimi można zauważyć znaczący 

wzrost zarówno liczby przeprowadzonych kontroli, jak i wzrost liczby cudzoziemców objętych 

kontrolą. Wśród cudzoziemców, którzy zostali objęci kontrolami znalazło się: 632 

cudzoziemców, od których było wymagane zezwolenia na pracę lub zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę, 1287 cudzoziemców zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

pracę, pracujących na podstawie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia 

wykonywania pracy, 58 cudzoziemców posiadających Kartę Polaka. 

W 2016 r. coraz rzadziej spotykano zezwolenia na pracę wydawane na podstawie 

ustawy o promocji zatrudnienia, a coraz częściej w trakcie kontroli spotykano cudzoziemców, 

którzy posiadali jednolite zezwolenia na pobyt i pracę.  

Zwiększyła się także skala nielegalnego zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2015 r. 

 cudzoziemcy wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę, wydanego przez wojewodę,  

w przypadku, kiedy było ono wymagane – stanowią 12,52% ogółu cudzoziemców 

wykonujących pracę – nieprawidłowość ta dotyczyła 240 przypadków (w 2015 r. 

cudzoziemcy pracujący bez zezwolenia na pracę stanowili 3,27% ogółu cudzoziemców 

wykonujących pracę – nieprawidłowość ta dotyczyła 30 przypadków), 

  cudzoziemcy wykonujący pracę na innym stanowisku i innych warunkach niż określone 

w zezwoleniu na pracę – stanowią 1,26% ogółu cudzoziemców od których wymagane 

było zezwolenia na pracę, nieprawidłowość ta dotyczyła 8 przypadków (w 2015 r. 

cudzoziemcy pracujący na innym stanowisku i na innych warunkach niż bez zezwolenia 

na pracę stanowili 0,42% ogółu cudzoziemców, od których wymagane było zezwolenie 

na pracę – nieprawidłowość ta dotyczyła 2 przypadków), 

 cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 1,87% 

ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – nieprawidłowość ta dotyczyła 37 

cudzoziemców (w 2015 r. cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych 

umów stanowili 0,62% – ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – 

nieprawidłowość ta dotyczyła 6 cudzoziemców), 

 cudzoziemcy niezgłoszeni lub nieterminowo zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych 

zatrudnieni lub wykonujący inną pracę zarobkową – naruszenia stwierdzono w stosunku 

do 192 cudzoziemców, co stanowi 12,24% z liczby 1568 tj. badanej liczby 

cudzoziemców, zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, (w 2015 r. w stosunku do 
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96 cudzoziemców, co stanowi 12,64% z liczby 759 tj. badanej liczby cudzoziemców, 

zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego). 

 

Krótkie omówienie najistotniejszych nieprawidłowości (w porównaniu do tych, które 

zostały ujawnione w roku 2015 r.). 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami w 2016 r. podobnie jak w 2015 r. było; 

 powierzenie pracy cudzoziemcom bez zarejestrowania oświadczenia o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom we właściwym powiatowym urzędzie 

pracy (w tym przypadki, kiedy pracodawca najpierw dopuszcza do pracy, a następnie 

rejestruje oświadczenie lub upłynął dopuszczalny okres pracy na oświadczeniu), 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz innego podmiotu niż wynikało to  

z zarejestrowanego oświadczenia, 

 powierzanie pracy cudzoziemcom na innych warunkach niż zostały określone  

w zarejestrowanym oświadczeniu (warunki gorsze, głównie zmniejszano wymiar czasu 

pracy i tym samym wynagrodzenie za pracę lub powierzano pracę w innym miejscu niż 

wskazane w oświadczeniu), 

 wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę w okresie tzw. „przebywania  

w procedurze”, w sytuacji, kiedy cudzoziemiec złożył wniosek o pobyt czasowy na 

terytorium RP i jednocześnie wyczerpał dopuszczalny okres pracy na oświadczeniu  

o zamiarze powierzenia pracy zarobkowej, a decyzja w sprawie czasowego pobytu  

z dostępem do rynku pracy na terytorium RP nie została jeszcze wydana, 

 powierzanie pracy na innym stanowisku i na innych warunkach niż zostały określone  

w zezwoleniu na pracę, 

 niezawieranie umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych w formie pisemnej, 

 nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, 

wypłaty wynagrodzeń czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

dopuszczanie cudzoziemców do pracy bez wstępnych badań lekarskich i szkolenia  

w dziedzinie bhp, 

 niezgłaszanie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego. 

W roku 2016 r. nie były ewidencjonowane nieprawidłowości w zakresie niezgłaszania 

wymaganych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy od wypłaconego 

cudzoziemcowi wynagrodzenia, stanowiącego co najmniej minimalne wynagrodzenie za 

pracę oraz nieprawidłowości w zakresie nieopłacania składek na Fundusz Pracy – tym 

samym nie można porównać skali nieprawidłowości w tym zakresie.  
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Jednak na podstawie przedstawionych zarzutów w skierowanych wnioskach do 

sądów rejonowych ustalono, iż również w 2016 r. w przeprowadzanych kontrolach 

stwierdzono wykroczenie z art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

popełnione w związku z zatrudnieniem cudzoziemców tj. niezgłoszenie wymaganych danych 

mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy oraz nieopłacenie składek na Fundusz 

Pracy od wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom, stanowiącym w przeliczeniu na okres 

miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. 

 

Syntetyczna ocena współdziałania z innymi urzędami oraz organami administracji 

państwowej, w szczególności ze Strażą Graniczną, urzędami wojewódzkimi, Służbą 

Celną i Policją. 

W związku ze stwierdzeniem podczas kontroli nieprawidłowości w przestrzeganiu 

przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2016 r. inspektorzy pracy skierowali 

łącznie 82 powiadomienia informujące o wynikach kontroli zatrudniania i powierzania pracy 

cudzoziemcom. Część powiadomień dotyczyła ewentualnego podjęcia działań pozostających 

w kompetencji innych organów, w tym: 

 39 powiadomień skierowano do Straży Granicznej, 

 29 powiadomień skierowano do Wojewody, 

 6 powiadomień skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  

 8 powiadomień stanowiących pisma skierowane do Policji, Marszałka Województwa, 

Urzędu Kontroli Skarbowej, Departamentu Funduszy MPRiPS, Starosty i Powiatowego 

Urzędu Pracy.  

W 2016 r. wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej przeprowadzono  

9 kontroli, 1 kontrolę przeprowadzono na wniosek tego organu. 

Współpraca z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej układa się bardzo dobrze, 

podobnie jak w poprzednich latach. Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie zasad 

współdziałania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Okręgowymi Inspektorami 

Pracy w Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi i Warszawie oraz wypracowanych metod, 

wynikających z doświadczeń z lat wcześniejszych, nie ma żadnych problemów w zakresie 

współpracy. Funkcjonariusze Straży Granicznej służą dużą pomocą w ramach asysty, czy 

podczas przesłuchiwania cudzoziemców, zapewniając tłumacza. Wszelkie uzgodnienia, co 

do terminu rozpoczęcia wspólnych działań, uzgadniane są telefonicznie, bez konieczności 

zwracania się z prośbą w formie pisemnej.  

Na pisemny wniosek Straży Granicznej przekazujemy protokoły kontroli, kiedy  

w wyniku przeprowadzanych przez inspektorów pracy kontroli stwierdzamy przypadki 
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nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, co stanowi dla Straży Granicznej 

podstawę do podjęcia dalszych działań w stosunku do cudzoziemców.  

Współpraca z Policją układa się również dobrze. W 2016 r. przeprowadzono  

7 kontroli wspólnych z Policją oraz przeprowadzono 4 kontrole na wniosek tego organu.  

W przypadku kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców współpraca ta jest 

głównie związana z masowymi akcjami organizowanymi przez Policję lub dotyczy sytuacji,  

gdy w czasie przeprowadzanych kontroli w innym zakresie, stwierdzone zostanie 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca. 

W 2016 r. od Wojewody Łódzkiego wpłynął 1 wniosek o przeprowadzenie kontroli. 

Sytuacja jest analogiczna jak w 2015 r. Kontrole prowadzone na wniosek Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego dotyczyły przede wszystkim zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia lub 

zatrudniania ich niezgodnie z zezwoleniem na pracę i związane były z toczącym się przed 

Wojewodą postępowaniem o wydanie zezwolenia na pobyt na terytorium RP. Ciężar 

przeprowadzania kontroli na wniosek Wojewody został przejęty przez funkcjonariuszy Straży 

Granicznej, którzy samodzielnie przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia 

cudzoziemców, niezależnie od kontroli legalności pobytu. 

W związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewodą Mazowieckim w sprawie 

wydania zezwolenia pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy dla cudzoziemców, 

wpłynęły w 2016 r. 3 wnioski wskazujące na istnienie nieprawidłowości w zakresie legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców w okresie wcześniejszym (wnioski dotyczyły 

jednego podmiotu) – kontrola w powyższej sprawie nie została zakończona do 31.12.2016 r.  

W następstwie naszych powiadomień o nieprawidłowościach w zakresie legalności 

wykonywania pracy przez cudzoziemców otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego 

zapytanie dotyczące informacji o ukaraniu prawomocnym wyrokiem osoby odpowiedzialnej 

za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi.  

W 2016 r. nie przeprowadzono żadnej kontroli na wniosek Służby Celnej. Kontakty ze 

Służbą Celną miały miejsce jedynie podczas wspólnej kontroli, na wniosek Policji przy akcji 

na terenie Hali „PTAK” w Rzgowie. 

 

Podsumowanie 

Polski rynek pracy w coraz większym stopniu opiera się na możliwości zatrudnienia 

cudzoziemców. Największy napływ dotyczy obywateli Ukrainy, co związane jest głównie  

z sytuacją geopolityczną i gospodarczą kraju oraz łatwą i szybką procedurą legalnej pracy, 

przynajmniej przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12. 
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Cudzoziemcy z tej grupy mając na uwadze przede wszystkim poprawę swojej sytuacji 

życiowej i materialnej oraz nieznajomość polskiego prawa, mogą nie przywiązywać 

szczególnej uwagi do warunków zatrudnienia, a pracodawcy znając trudną sytuacje 

cudzoziemców z Ukrainy nie zawsze przestrzegają przepisów obowiązującego prawa przy 

ich zatrudnianiu lub powierzaniu pracy zarobkowej. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą podobnie jak w latach ubiegłych małych firm, 

ale także firm zakładanych przez obywateli Ukrainy, zatrudniających swoich rodaków oraz 

agencji pracy tymczasowej. Dane statystyczne – 240 ujawnionych przypadków nielegalnego 

wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę - świadczą o tym, iż dla dużej grupy 

cudzoziemców nadal oferta pracy nielegalnej jest jedyną, jaką mogą otrzymać. 

Przyczyny nieprawidłowości należy szukać w następujących sytuacjach: 

 zawieraniu większej liczby umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami ze względu  

na ich czasowy charakter pobytu na terytorium RP i nieopłacalność dla pracodawców 

wiązania się z cudzoziemcami poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

szczególnie w pierwszym okresie wykonywania pracy (w porównaniu z rokiem 2015 r. 

nastąpił zdecydowany wzrost zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 

również na podstawie umów o dzieło, które dla pracodawców są najmniejszym 

obciążeniem). Niejednokrotnie może to prowadzić do stosowania umowy cywilnoprawnej 

w warunkach umowy o pracę,  

 obniżeniu kosztów pracy przedsiębiorców, skutkiem czego jest zarówno chęć 

zatrudniania cudzoziemców „na czarno” – bez umowy i zgłoszenia do ubezpieczenia 

społecznego jak i chęć sprawdzenia ich przydatności na danym stanowisku bez 

obciążenia składkami ZUS i podatkiem dochodowym (szczególnie w branżach takich jak 

budownictwo, szwalnie, przetwórstwo, gastronomia oraz rolnictwo),  

 powierzaniu procedury zatrudniania cudzoziemców osobom nieprzygotowanym do 

prowadzenia spraw,  

 trudnej sytuacji finansowej pracodawców, która skutkuje najczęściej niewypłacaniem 

należnego wynagrodzenia lub przeświadczeniu pracodawców o nieznajomości prawa  

przez cudzoziemców i trudności w porozumieniu się językiem polskim, co może stanowić 

trudność w egzekwowaniu swoich praw i występowaniu z roszczeniami. (trzeba jednak 

zauważyć, że świadomość cudzoziemców wzrasta i potrafią coraz częściej walczyć  

o swoje prawa), 

 niechęci podejmowania pracy określonego rodzaju przez obywateli polskich  

(np. w branżach takich jak: budownictwo, przetwórstwo, rolnictwo, sadownictwo, 

gastronomia), 

 tańszej siły roboczej i dyspozycyjności pracowników z państw trzecich, 
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 przekonaniu przedsiębiorców o uniknięciu kary za naruszenie przepisów (przedawnienie 

wykroczeń lub brak kontroli organu Państwowej Inspekcji Pracy w czasie trwania 

naruszeń), 

 przewlekłości postępowań administracyjnych, prowadzonych w celu wydania decyzji 

pobytowych, 

 niespójności i zawiłości przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i trudności  

z ich zinterpretowaniem. 

Skuteczność działań związanych z kontrolami legalności zatrudnienia cudzoziemców 

zależy m.in. od przygotowania się do ich przeprowadzenia. Może ona zależeć od miejsca 

prowadzenia kontroli (otwarty teren, duża przestrzeń, możliwość przemieszczania się osób)  

i liczby osób podejmujących kontrolę. Jeśli taka kontrola ma miejsce w związku ze skargą,  

w której wskazuje się również na wykonywanie pracy przez cudzoziemców sprawdzamy, czy 

podmiot był kontrolowany, jeśli tak, to ile osób może zatrudniać, gdzie się znajduje, czy jest 

możliwość innego wyjścia z obiektu lub terenu po wejściu inspektorów pracy, a następnie 

ustalamy liczbę inspektorów pracy biorących udział w czynnościach. Pewne informacje 

można uzyskać od skarżącego. 

W przypadkach dużej liczby cudzoziemców poddawanych kontroli należy uzgodnić 

wspólną kontrolę z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Ze względu na posiadane 

uprawnienia są oni pomocni przy zabezpieczeniu terenu czy nieruchomości oraz dokonaniu 

na miejscu sprawdzeń legalności pobytu cudzoziemców. 

W niektórych przypadkach skuteczność naszych działań kontrolnych w stosunku do 

cudzoziemców może być utrudniona ze względu na bariery językowe, bardzo często zdarza 

się tak, że cudzoziemcy pracując „na czarno”, chcąc uniknąć odpowiedzialności twierdzą, że 

nie rozumieją co się do nich mówi. Zwykle nie piszą po polsku, w przypadku gdy odbieramy 

od nich oświadczenia, często wypisują je posługując się swoim alfabetem – dotyczy to 

głównie obywateli Ukrainy lub Białorusi powodując, że zapisy w oświadczeniach bywają 

niezrozumiałe. 

Dla skuteczności, jak również dla skrócenia czasu prowadzenia czynności 

kontrolnych miałoby wpływ przyznanie inspektorom pracy dodatkowych uprawnień: 

 dostępu do bazy pobytu cudzoziemców prowadzonej przez Urząd Wojewódzki – 

możliwości sprawdzenia on-line, 

 umożliwienia inspektorom pracy prowadzenia czynności rozpoznawczych z możliwością 

wykorzystania zebranego materiału w trakcie prowadzonej kontroli, która byłaby 

następstwem złożonej skargi, tym samym związana byłaby z podejrzeniem popełnienia 

przestępstwa czy wykroczenia, 
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 dostępu do rejestrów prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy w momencie, gdyby 

zostały utworzone (rejestr oświadczeń oraz w przyszłości w przypadku wprowadzenia 

zezwoleń na pracę krótkoterminową i pracę sezonową również dostęp do tego rejestru).  

W 2016 r. nie stwierdzono przypadków braku możliwości przeprowadzenia kontroli 

lub utrudniania działalności – nie skierowano zawiadomienia do prokuratury w tym zakresie,  

nie skierowano również żadnego wniosku o ukaranie i nie prowadzono postępowania 

mandatowego. W większości przypadków zarówno przedsiębiorcy, jak i cudzoziemcy 

poddają się procedurom kontrolnym. Jedyne trudności mogą być związane  

z porozumiewaniem się z nimi w języku polskim. Często zdarza się tak, że wśród grupy 

cudzoziemców przynajmniej jeden posługuje się językiem polskim w mowie lub inne osoby 

przebywające na terenie starają się pomóc przy tłumaczeniu. W 2016 r. tylko w jednej 

kontroli zapewniono obecność tłumacza, było to jednak już na etapie podpisania protokołu 

kontroli i przesłuchania w charakterze obwinionego – przedsiębiorca był obywatelem 

Ukrainy. 

W walce ze zjawiskiem nielegalnego wykonywania pracy należy zwrócić uwagę 

również na współpracę pomiędzy takimi organami jak Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, czy 

Urząd Skarbowy. W przypadku nieokazywania przez pracodawcę dokumentów 

zgłoszeniowych, deklaracji, czy dowodów wpłat składek na Fundusz Pracy trzeba długo 

czekać na odpowiedź z ZUS, bardzo często pismo kierowane do najbliższego Oddziału jest 

przekazywane do innego miasta i czynności kontrolne trzeba przedłużać. Natomiast urzędy 

skarbowe przeważnie nie udzielają żadnych informacji zasłaniając się tajemnica skarbową.  

Aby pewne działania były skuteczne konieczne byłoby skorelowanie tych działań 

poprzez m.in. łatwiejszą wymianę informacji pomiędzy instytucjami kontrolującymi lub 

posiadającymi dane podlegające kontroli, które ułatwiłyby szybsze eliminowanie naruszeń 

występujących na rynku pracy np. określenie krótszego przedziału czasowego, w którym 

powinna nastąpić wymiana informacji. 
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II.2.2. Zadania długofalowe 

II.2.2.1. Zarządzanie ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano 

najwięcej wypadków przy pracy. 

Do kontroli wytypowano 18 zakładów, w których w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia 

czynności kontrolnych wystąpiły wypadki przy pracy.  

Tabela 9. Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba 
skontrolowanych 

zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Nieprawidłowości  
w sporządzaniu dokumentacji 

powypadkowej. 
15 

W 118 dochodzeniach powypadkowych 
stwierdzono uchybienia  

w sporządzaniu dokumentacji. 

Ustalenie okoliczności 
wypadków. 

6 
W 10 dochodzeniach wystąpiły 

uchybienia. 

Ustalenie przyczyn wypadków. 12 
W 70 dochodzeniach przyczyny są 

nieadekwatne do okoliczności zdarzeń. 

Określenie środków i wniosków 
profilaktycznych. 

5 

W 5 dochodzeniach powypadkowych  
(w 1 zakładzie) nie ustalono żadnych 

wniosków; w 7 dochodzeniach  
(w 4 zakładach) wnioski i środki 

profilaktyczne były nieadekwatne do 
przyczyn wypadków. 

Przeprowadzenie 
udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego. 
1 

W 1 zakładzie nie dokonano oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku, gdzie zdarzył 

się wypadek (zatr. 6 osób). 

Zebranie aktualnych informacji 
potrzebnych do oceny ryzyka 

zawodowego. 
9 

Na 15 stanowiskach, w 9 zakładach, 
stwierdzono uchybienia. Dotyczyły one 

367 pracowników. 

Identyfikacja zagrożeń, których 
aktywizacja doprowadziła do 

wypadku. 
5 

Nieprawidłowość ta wystąpiła  
na 7 stanowiskach pracy, zatrudnia się na 

nich 221 pracowników. 

Nieuwzględnienie w ocenie 
ryzyka zawodowego kryteriów 

dla kobiet ciężarnych. 
11 

Powyższe dotyczy 20 stanowisk,  
na których zatrudnia się 174 kobiety. 

Zaplanowanie działań 
korygujących po wyznaczeniu 
dopuszczalności oceny ryzyka 

zawodowego. 

1 
Nieprawidłowości stwierdzono  

na 1 stanowisku pracy, na którym 
zatrudnia się 2 pracowników. 

Prawidłowość zaplanowanych 
działań korygujących 

4 
Uchybienia stwierdzono  

na 7 stanowiskach pracy, na których 
zatrudnia się 109 pracowników. 

Uaktualnienie oceny ryzyka 
zawodowego po zaistniałym 

wypadku. 
7 

Na 17 stanowiskach pracy nie dokonano 
uaktualnienia; zatrudnia się na nich 346 

pracowników. 
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Poinformowanie pracowników o 
ryzyku przed wypadkiem. 

1 
Jednego poszkodowanego nie 

poinformowano o ryzyku zawodowym. 

Uaktualnienie oceny ryzyka 
zawodowego po zaistnieniu 

wypadku. 
7 

Uaktualnienia nie dokonano na  
6 stanowiskach w 4 zakładach. 

Uchybienia stwierdzono  
na 11 stanowiskach, w 3 zakładach. Braki 

i uchybienia dotyczą 346 pracowników. 

Uaktualnienie oceny ryzyka o 
zagrożenie, które doprowadziło 

do wypadku. 
5 

Uaktualnienia nie dokonano  
na 7 stanowiskach pracy, na których 

zatrudnia się 221 pracowników. 

Poinformowanie po zaistniałym 
wypadku pracowników o ryzyku 

zawodowym. 
1 

Jednego pracownika nie poinformowano  
o tym ryzyku. 

Uczestnictwo przedstawicieli 
pracowników w ocenie ryzyka 

zawodowego. 
1 

Ryzyko oceniono bez udziału 
przedstawicieli pracowników  

na 1 stanowisku pracy. 

Uczestnictwo poszkodowanych 
w ocenie ryzyka zawodowego. 

18 

W ocenie ryzyka zawodowego na 62 
stanowiskach pracy, w 18 zakładach,  

nie brali udziału poszkodowani.  
Na powyższych stanowiskach zatrudnia 

się 161 pracowników. 

Uwzględnienie w aktualnym 
dokumencie oceny ryzyka 

środków i wniosków 
profilaktycznych ustalonych w 

protokole powypadkowym. 

4 

Nieuwzględnienie środków i wniosków 
profilaktycznych stwierdzono  

w 1 zakładzie, na 1 stanowisku pracy. 
Niepełne uwzględnienie wniosków 

stwierdzono po 3 wypadkach.  
Na stanowiskach pracy, których problem 
dotyczy zatrudnia się 157 pracowników. 

Spójność wdrażanych środków 
wynikających z oceny ryzyka ze 

środkami i wnioskami z 
protokołów powypadkowych. 

5 

W 1 przypadku brak jest spójności w 
analizowanym zakresie. Uchybienia 

stwierdzono w 4 przypadkach. Problem 
dotyczy 159 pracowników. 

 

Dane dotyczące dokumentacji powypadkowych: 

W 15 kontrolowanych zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 

sporządzania dokumentacji powypadkowej. Błędy dotyczyły 73% dokumentacji. Polegały one 

zarówno na błędach typowo formalnych (zły skład zespołów powypadkowych, 

nieprzystąpienie bezzwłocznie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, niepodawanie 

siedziby sądów pracy stanowiących drogę odwoławczą), jak i uchybieniach ważnych dla 

późniejszej profilaktyki. Istotne uchybienia mające wpływ na eliminowanie zagrożeń 

wypadkowych polegały na: 

 błędach w ustalaniu okoliczności wypadków, co dotyczyło 6% dokumentacji, 

 błędach w ustalaniu przyczyn wypadków, co dotyczyło 43% dokumentacji,  

 nie formułowaniu w protokółach powypadkowych wniosków i środków profilaktycznych 

lub podawaniu środków i wniosków profilaktycznych nieeliminujących zagrożeń,  

co dotyczyło 7% dokumentacji. 
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W każdym z dochodzeń uczestniczyły osoby pełniące obowiązki służby BHP.  

We wszystkich zakładach zaprowadzono rejestry wypadków. 

 

Dane dotyczące dokumentacji oceny ryzyka zawodowego: 

Druga grupa nieprawidłowości dotyczyła dokumentacji oceny ryzyka zawodowego  

i braku spójności wyników postępowania powypadkowego i oceny ryzyka zawodowego.  

W szczególności stwierdzono:  

1. Nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na których doszło do 

wypadku. Dotyczyło to 2% stanowisk pracy, na których zatrudnia się 6 pracowników.  

2. Braki lub uchybienia w zbieraniu aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka 

zawodowego. Dotyczyło to 24% stanowisk pracy, na których wydarzyły się wypadki. 

3. Niedokonywanie identyfikacji zagrożeń, które doprowadziły do wypadków. Dotyczyło to 

11% stanowisk, na których wydarzyły się wypadki.  

4. Nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet ciężarnych,  

co dotyczyło 43% stanowisk, na których miały miejsce wypadki.  

5. Nieuaktualnianie oceny ryzyka zawodowego po zaistniałym wypadku. Dotyczyło to 25% 

stanowisk, na których wydarzyły się wypadki.  

6. Nieuaktualnianie oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia, których aktywizacja 

doprowadziła do wypadku. Dotyczyło to 11% stanowisk, na których wydarzyły się 

wypadki. 

7. Nieuwzględnienie w dokumencie oceny ryzyka zawodowego środków i wniosków 

profilaktycznych. Nieprawidłowość ta dotyczyła 5% badanych dokumentacji. 

8. Brak spójności wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami  

i wnioskami z protokołu powypadkowego. Nieprawidłowość ta dotyczyła 6% badanych 

dokumentacji. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa. 

W ocenie inspektorów pracy błędy pojawiające się przy ustalaniu okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy wynikają z niewłaściwego wykonywania obowiązków przez 

osoby pełniące funkcję służby BHP. Osoby te nie dostrzegają występujących zagrożeń,  

co powoduje powierzchowną ocenę ryzyka zawodowego. W niewielkim stopniu 

identyfikowane są również zagrożenia wynikające z realizowanych procesów 

technologicznych. Trudno dostrzec przykłady pozytywnej współpracy pomiędzy 

przedstawicielami pracowników a pracodawcami. W rezultacie zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy sprowadza się do szablonowego opracowania dokumentacji 
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powypadkowej oraz do hasłowego sporządzenia dokumentu oceny ryzyka zawodowego. 

Zagrożenia podawane są w sposób ogólny, oparty na wzorcowych opracowaniach.  

W ocenie pracodawców nie występuje motywacja ekonomiczna do tworzenia 

systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Rzadko dostrzega się wpływ oceny ryzyka 

zawodowego na poprawę bezpieczeństwa pracy. Ponadto nie jest dostrzegana potrzeba 

dokonywania pogłębionych analiz stanu bezpieczeństwa pracy, a funkcjonujące systemy 

zarządzania bezpieczeństwem nie są w większości dostosowane do występujących 

zagrożeń.  

 

Uzyskane efekty 

Tabela 10. 

Uzyskane efekty 
Liczba zakładów, w 
których uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników, 
których uzyskany efekt 

dotyczy 

Weryfikacja oraz korekta istniejącej oceny 
o zagrożenia, których aktywizacja 

spowodowała wypadki. 
14 437 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka 
zawodowego kryteriów zatrudniania  

dla kobiet w okresie ciąży 
8 144 

Przeprowadzenie zaległego dochodzenia 
powypadkowego 

1 1 

 

Podsumowanie. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że – podobnie jak  

w latach ubiegłych – popełniane błędy dotyczą prowadzenia postępowań powypadkowych. 

Zespoły powypadkowe mylą przyczyny z wydarzeniami, które spowodowały wypadki. Bywa, 

że nie jest dokonywana kwalifikacja prawna wypadku. Wnioski i środki profilaktyczne nie 

zawsze eliminują zagrożenia wypadkowe, choć z reguły są przez pracodawców realizowane.  

Błędy popełniane są również na etapie dokonywania przez pracodawców oceny 

ryzyka zawodowego. Nie zawsze są identyfikowane aktualne informacje potrzebne  

do oceny ryzyka, w tym zagrożenia których aktywizacja doprowadziła do wypadku.  

Często dokonana przez pracodawców ocena jest tylko spełnieniem wymogu 

wynikającego z przepisów i nie oddaje rzeczywistego poziomu zagrożenia. W niewielkim 

stopniu jest ona wykorzystywana jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem 

pracy. 
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Wnioski. 

Uważamy, że zbędne jest podawanie stażu pracy i wieku poszkodowanych. Mało 

poznawcze jest również pytanie o uczestnictwo poszkodowanych w ocenie ryzyka 

zawodowego. Uważamy, że zagadnienia te nie mają bezpośredniego wpływu  

na ograniczenie zagrożeń wypadkowych.  

Najczęściej procedura oceny ryzyka zawodowego nie jest powiązana z zarządzaniem 

bezpieczeństwem pracy. Dokonanie oceny ryzyka wynika z obowiązujących przepisów  

i w niewielkim stopniu służy do eliminacji zagrożeń wypadkowych. 

Analiza wypadków w kontrolowanych zakładach pokazuje, że przyczyną większości  

z nich jest czynnik ludzki, a nie stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń  

czy organizacja pracy. Na powyższe w niewielkim stopniu mają wpływ pracodawcy. 

Zachowanie pracowników wynika z braku nawyków bezpiecznej pracy, lekceważenia 

zagrożeń i pośpiechu. Można to zmienić poprzez podniesienie jakości szkoleń  

w dziedzinie BHP.  

Oceniając zarządzanie bezpieczeństwem na podstawie dokumentacji powypadkowej 

i oceny ryzyka zawodowego można stwierdzić, że w kontrolowanych zakładach nadal  

nie funkcjonuje system zarządzania w tym zakresie. Nie widzimy potrzeby podejmowania 

działań legislacyjnych dotyczących tego tematu. 

W 11% ocenianych dokumentacji oceny ryzyka zawodowego nie zostały 

zidentyfikowane zagrożenia, które spowodowały wypadki. Ponadto w 9% nie uaktualniono 

oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadków. W większości ocen zagrożenia 

podawane są w sposób hasłowy, np. upadki, uszkodzenia narządów ruchu, złamania.  

Jest to mało czytelne dla pracowników i nie spełnia roli prewencyjnej. 

W 94% zbadanych dokumentacji stwierdzono spójność wniosków i środków 

profilaktycznych. 

W 94% dokumentacjach powypadkowych wdrożono ustalone przez zespoły 

powypadkowe środki i wnioski profilaktyczne. Realizacja tych wniosków nie zawsze poprawia 

warunki pracy i nie zawsze jest adekwatna do występujących zagrożeń. W 5 dochodzeniach 

powypadkowych nie określono żadnych środków i wniosków profilaktycznych,  

w 7 dochodzeniach wnioski i środki nie w pełni eliminują zagrożenia.  

Powtarzalną przyczyną analizowanych wypadków jest czynnik ludzki. Zespoły 

powypadkowe najczęściej stwierdzają, że brak był dostatecznej koncentracji uwagi, 

poszkodowani nie zachowali należytej ostrożności i zostali zaskoczeni niespodziewanym 

zdarzeniem.  



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
71 

Unikano podawania przyczyn wypadków wynikających z organizacji pracy i złego 

stanu maszyn i urządzeń. Nie podawano również faktu nieprzestrzegania przez 

pracodawców przepisów prawa pracy – nawet jeżeli takie sytuacje wystąpiły.  

 

II.2.2.2. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy – budownictwo. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2016 r. w ramach kontroli tego tematu 

przeprowadzono 78 kontroli u 75 przedsiębiorców. Temat należy do grupy tematów 

długofalowych, przewidziana jest jego kontynuacja w latach 2017 (gastronomia i hotelarstwo) 

oraz 2018 (agencje ochrony osób i mienia). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości wydano: 

 12 wystąpień zawierających 17 wniosków, które dotyczyły 23 pracowników, 

 21 poleceń, które dotyczyły 42 pracowników. 

Nałożono 13 mandatów karnych w związku ze stwierdzeniem 14 wykroczeń na 

łączną sumę grzywien 14 600,- zł. Nie kierowano wniosków do sądu. 

Zastosowano również 9 środków wychowawczych. 

 

Tabela 11: Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków zawierania umów 

cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy. 

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych zawartych w 

warunkach właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy 

pi
se

m
na

 

us
tn

a 

pi
se

m
na

 

us
tn

a 

pi
se

m
na

 

us
tn

a 

pi
se

m
na

 

us
tn

a 

Liczba umów cywilnoprawnych 
zawartych (w ocenie 

inspektorów pracy) w warunkach 
właściwych dla stosunku pracy 

37  28  0  0  

Liczba pracodawców 
zawierających (w ocenie 

inspektorów pracy) umowy 
cywilnoprawne w warunkach 

właściwych dla stosunku pracy 

19  11  0  0  
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Inspektorzy pracy w ramach kontroli tego tematu nie wnosili powództw o ustalenie 

istnienia stosunku pracy. Jedno powództwo wniesione zostało w następstwie kontroli 

prowadzonej w związku z badaniem wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik 

świadczący pracę na budowie. Powództwo to wniesiono do Sądu Rejonowego Sądu Pracy  

w Łodzi na rzecz osoby świadczącej pracę bez żadnej umowy. Osoba ta wstąpiła do 

postępowania w charakterze powoda. Ww. podjął pracę w pozwanej Spółce na stanowisku 

kierownik robót, w pełnym wymiarze czasu pracy, za wynagrodzeniem 5 000,- zł netto 

miesięcznie. Powód zawarł umowę ustną z Prezesem Zarządu Spółki, który zobowiązał się 

do zatrudnienia go w ramach stosunku pracy – jednak nie potwierdził powodowi zatrudnienia 

w okresie od 01.10.2015 r. do 08.02.2016 r. i od 01.03.2016 r. do 07.03.2016 r. Powód 

wykonywał pracę kierownika robót, w miejscach wyznaczonych przez pracodawcę – na 

budowach, na których Spółka wykonywała prace jako podwykonawca – i dokumentował 

pracę wpisami do dzienników budowy. W dniu 24.02.2016 r. na budowie prowadzonej przez 

Spółkę jeden z pracowników uległ wypadkowi przy pracy. Już w trakcie związanej  

z badaniem okoliczności i przyczyn tego wypadku kontroli prowadzonej przez PIP Prezes 

Zarządu Spółki zawarł z powodem umowę o pracę na okres próbny od 09.02.2016 r. do 

29.02.2016 r. Powód zatrudniony został w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

kierownik robót, za wynagrodzeniem minimalnym. Umowa zawarta została z datą wsteczną 

(była antydatowana) tylko po to, aby osoba odpowiedzialna za wypadek przy pracy była  

w tym okresie legalnie zatrudniona. Faktycznie praca wykonywana przez powoda  

w pozostałym okresie, niepotwierdzona żadną umową, niczym nie różniła się od pracy 

wykonywanej w okresie potwierdzonym umową o pracę. Praca świadczona była przez 

powoda osobiście, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, w sposób 

powtarzalny, pod kierownictwem, za wynagrodzeniem, na rzecz i ryzyko Spółki. Tym samym 

spełnione zostały przesłanki zatrudnienia pracowniczego wynikające z art. 22 § 1 K.p. 

Sprawa jest w toku – kolejny termin rozprawy wyznaczony został w lutym 2017 r.  

Na ogólną liczbę wydanych 17 wniosków w 12 wystąpieniach ustalono niewykonanie 

10 wniosków w 7 wystąpieniach (tzn. nie została udzielona przez pracodawcę informacja 

zwrotna o wykonaniu wystąpienia). W większości przypadków nie było podstaw do 

kierowania przez inspektora pracy powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Stwierdzono następujące przyczyny niekierowania przez inspektorów pracy 

powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy: 

1) brak możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzającej w związku z niezatrudnianiem 

żadnych osób przez przedsiębiorcę bądź z zakończeniem robót budowlanych na 

budowach prowadzonych na terenie OIP Łódź (przedsiębiorca miał siedzibę na terenie 

innego OIP), 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
73 

2) brak zainteresowania osób objętych wnioskiem przekwalifikowaniem umowy 

cywilnoprawnej na umowę o pracę bądź wręcz wyraźny sprzeciw tych osób, 

3) w ww. liczbie zawarte są również wnioski wydane przez inspektorów pracy w ostatnich 

miesiącach 2016 r. (listopad, grudzień), gdzie nie upłynął jeszcze termin na udzielenie 

przez pracodawcę odpowiedzi o sposobie i terminie wykonania zaleceń bądź termin ten 

upłynął, ale inspektor pracy nie podjął jeszcze czynności sprawdzających wykonanie 

środków prawnych.  

 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa należą: 

1) celowe działanie przedsiębiorców, którzy świadomie łamią prawo licząc na brak 

jakichkolwiek konsekwencji, bądź kalkulują „ryzyko” decydując się na zapłatę grzywny, 

2) uznawanie przez pracodawcę woli osób zatrudnionych, zainteresowanych wyłącznie 

zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź bez żadnej umowy (dotyczy to 

szczególnie osób mających zobowiązania wynikające z tytułów egzekucyjnych), 

3) nieznajomość przepisów prawa pracy, 

4) nierozróżnianie cech typowych dla stosunku pracy od tych, które są typowe dla 

stosunków cywilnoprawnych, 

5) chęć obniżenia kosztów zatrudnienia ze względu na brak świadczeń i obowiązków 

występujących przy zatrudnieniu pracowniczym,  

6) chęć czynienia oszczędności w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,  

7) wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie ryzyka po stronie podmiotu zatrudniającego, 

8) chęć podjęcia pracy na jakiejkolwiek podstawie (bądź bez umowy) wymuszona sytuacją 

na rynku pracy (w okresie kryzysu) – po stronie osób zatrudnionych. 

 

Komentarz do wyników kontroli.  

Trudności wiążące się z realizacją tematu wynikały ze specyfiki branży budowlanej. 

Przedsiębiorcy/pracodawcy prowadzący prace na budowie w większości przypadków mają 

swoją siedzibę poza terenem działania OIP w Łodzi, co oznacza, że po zakończeniu prac na 

budowie kontakt z podmiotem jest utrudniony bądź niemożliwy. 

Kolejnym problemem jest zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych o dzieło 

tzw. rolników podlegających ubezpieczeniu KRUS.  

Innym problemem jest sezonowe zatrudnianie pracowników niewykwalifikowanych. 

Osoby te mając inne świadczenia np.: zasiłki, świadczenia z opieki społecznej bądź 

zobowiązania komornicze (w stosunku do których prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych) nie są zainteresowane żadnym legalnym 
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zatrudnieniem, ewentualnie zatrudnieniem na podstawie krótkich umów cywilnoprawnych – 

zawieranych na czas kontroli inspektora pracy.  

Przedsiębiorcy mający do wykonania prace budowlane w określonym terminie, 

skarżą się na brak zainteresowania pracą i z konieczności godzą na warunki stawiane przez 

osoby szukające zatrudnienia. Nawet w przypadku, gdy charakter wykonywanej pracy  

i warunki jej wykonywania jednoznacznie wskazują na istnienie stosunku pracy, osoby 

świadczące pracę nie chcą potwierdzenia zatrudnienia pracowniczego, chociaż świadome są 

tego, że nie posiadając żadnego ubezpieczenia, w sytuacji wypadku przy pracach 

budowlanych, nie otrzymają żadnych świadczeń.  

 

Informacja o współpracy z innymi organami, stowarzyszeniami, partnerami 

społecznymi 

W wyniku kontroli związanych z realizacją tematu inspektorzy pracy współpracowali  

z niżej wymienionymi organami i partnerami społecznymi: 

 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – w 4 przypadkach przekazując Urzędowi 

uzyskane w toku kontroli informacje, 

 ze Strażą Graniczną – w 2 przypadkach: w 1 przypadku przeprowadzając kontrolę 

wspólną na wniosek i zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli i w 1 przypadku 

zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli, 

 z Urzędem Skarbowym – w 2 przypadkach: w 1 przypadku przeprowadzając kontrolę na 

wniosek i w 1 przypadku zawiadamiając urząd o wynikach kontroli, 

 ze Związkami Zawodowymi – w 1 przypadku informując zakładowe organizacje 

związkowe o przedmiocie, zakresie oraz o wynikach kontroli, 

 z Najwyższą Izbą Kontroli – w 1 przypadku przeprowadzając kontrolę na wniosek  

i zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli, 

 z Wojewodą – w 2 przypadkach zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli, 

 z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy – w 1 przypadku informując o wynikach 

kontroli, 

 ze Starostą/Prezydentem Miasta – w 2 przypadkach zawiadamiając Urząd o wynikach 

kontroli, 

 z Powiatowym Urzędem Pracy – w 1 przypadku zawiadamiając Urząd o wynikach 

kontroli, 

 z Funduszem Pracy – w 1 przypadku zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli, 

 z Policją – w 1 przypadku prowadząc kontrolę wspólną, 

 w innych przypadkach (z KRUS) – zawiadamiając Urząd o wynikach kontroli. 
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II.2.3.  Zadania bieżące  

II.2.3.1. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących zawierania 

umów terminowych 

Informacja o zakresie zrealizowanego tematu z uwzględnieniem liczby 

skontrolowanych pracodawców.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2016 r. w ramach realizacji tematu 

przeprowadzono 154 kontrole .  

W kontrolowanych podmiotach w ramach stosunku pracy zatrudnionych było 8 874 

pracowników, w tym 5 607 kobiet, 12 młodocianych i 536 osób niepełnosprawnych.  

W toku kontroli wydano 74 wystąpienia, w których zawarto 133 wnioski. Wnioski 

dotyczyły sytuacji prawnej 532 pracowników. 

Nie zastosowano środków karnych w postaci mandatów lub wniosków o ukaranie do 

sądu karnego. Nie zastosowano środków wychowawczych. 

 

Informacja o liczbie kontroli przeprowadzonych w wyniku złożonych skarg oraz ich 

zasadności. 

Przeprowadzono 2 kontrole w związku ze skargami w zakresie nieprzestrzegania 

przez pracodawcę przepisów dotyczących umów na czas określony i na okres próbny,  

w brzmieniu obowiązującym od dnia 22 lutego 2016 r. oraz w ustawie z dnia 25 czerwca 

2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że skargi nie były zasadne. 

 

Informacja o okresach, na jakie zawarto umowy na czas określony. 

W toku przeprowadzonych kontroli ustalono, że u pracodawców czas trwania umów 

na czas określony wynosił: 

 do 3 miesięcy – 93 umowy, 

 od 3 do 6 miesięcy – 52 umowy, 

 powyżej 6 miesięcy do roku – 431 umów, 

 powyżej roku do 3 lat – 761 umów, 

 powyżej 3 lat do 5 lat – 594 umowy, 

 powyżej 5 lat – 172 umowy. 
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Na podstawie zbiorczych wyników przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że 

wśród pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, zatrudnianie na podstawie umów terminowych jest popularną 

lecz nieprzeważającą formą zatrudnienia. Zatrudnienie na podstawie umów na czas 

określony stanowiło 24% ogółu zawartych umów o pracę w zakładach objętych kontrolą. 

Z analizy zestawienia okresów, na jaki zostały zawarte umowy o pracę na czas 

określony, wyraźnie widać tendencję do niezawierania umów terminowych na okresy krótkie 

(do roku). 

 

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli oraz uwagi dodatkowe stanowiące analizę 

zjawiska. 

Na podstawie zbiorczych wyników kontroli prowadzonych w związku z realizacją 

tematu należy stwierdzić, że na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi skargi 

dotyczące nieprawidłowości przy zawieraniu umów terminowych stanowiły znikomy odsetek 

ogólnej liczby wniesionych skarg w 2016 roku. 

Kontrole nie ujawniły rażących nieprawidłowości popełnionych przez pracodawców. 

Liczba skierowanych do pracodawców wniosków w zakresie tematu wskazuje na nieznaczną 

skalę popełnionych nieprawidłowości – na 154 kontrole skierowano 73 wnioski  

w wystąpieniach. Można stwierdzić, że pracodawcy od dnia wejścia w życie 

znowelizowanych przepisów w zakresie zawierania umów terminowych przestrzegają co do 

zasady przepisy prawa w tym zakresie.  

Pracodawcy nie nadużywają możliwości stosowania wyłączenia z limitów czasowych 

i ilościowych zawieranych umów na czas określony, jakie daje im przepis art. 251 § 4 

kodeksu pracy. W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono jedynie przypadki zawierania 

umów na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1 k. p. tj. - zastępstwo 

pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie stwierdzono 

przypadku niezamieszczenia w umowie o pracę na czas określony informacji o celu jej 

zawarcia wyłączającego stosowanie limitów ilościowych i czasowych do umów na czas 

określony. 

Nie stwierdzono zawarcia umowy na czas określony w przypadku, o którym mowa  

w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, w związku z czym na pracodawcach nie ciążył obowiązek 

zawiadomienia OIP o zawarciu takiej umowy lub jej uzupełnieniu w przypadku trwania już 

umowy, w dniu wejścia znowelizowanych przepisów o umowach terminowych od dnia 

22.02.2016 r. 
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Nie stwierdzono również przypadku podważania przez inspektora pracy celu lub 

przypadku wskazanego przez pracodawcę w umowach na czas określony, wyłączających 

umowę spod regulacji limitów określonych w art. 251 § 1 k.p. 

Największą skalę nieprawidłowości stanowiły błędy w zakresie prawidłowego 

ustalania okresu wypowiedzenia umów na czas określony w związku z niezrozumiałą dla 

pracodawców wykładnią przepisów przejściowych ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku  

o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a także uchybienia w zakresie 

braku lub niewłaściwej pisemnej informacji dla pracownika o obowiązującej długości okresu 

wypowiedzenia. 

Nie stwierdzono naruszeń art. 251 § 1 k.p. w zakresie przekroczenia limitu zawarcia  

3 umów na czas określony. Stwierdzono sporadyczne przypadki zawarcia umów na czas 

określony na okres dłuższy niż 33 m-ce, przy czym limit nie został przekroczony w toku 

czynności kontrolnych. 

Nie stwierdzono znacznej skali naruszeń w zakresie nawiązania umowy na okres 

próbny na okres przekraczający 3 miesięcy – nieprawidłowość uregulowano w stosunku  

do 14 pracowników na 329 objętych kontrolami.  

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektorów 

pracy. 

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli tematu dotyczyły 

pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy. 

Stanowiły one 83% ogółu wniosków skierowanych do pracodawców i dotyczyły 33% ogólnej 

liczby zbadanych pracowników. Uchybienia dotyczyły braku przekazania pracownikowi 

pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, niewłaściwej informacji w zakresie długości 

okresu wypowiedzenia umowy terminowej oraz braku aktualizacji informacji w zakresie 

obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia umowy na czas określony, po wejściu  

w życie z dniem 22.02.2016 r. zmian przepisów kodeksu pracy.  

Pozostałe nieprawidłowości dotyczyły: 

 zawierania w treści umów na czas określony klauzul w zakresie terminów ich 

wypowiedzenia sprzecznych z treścią przepisów kodeksu pracy po jego nowelizacji  

z dniem 22.02.2016 r., 

 zawierania umów na czas określony powyżej 33 miesięcy. Nie stwierdzono 

przekroczenia tego limitu na czas prowadzenia czynności kontrolnych, 

 zawierania umów na okres próbny powyżej 3 miesięcy. 
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Do przyczyn ww. naruszeń przepisów prawa pracy należały: 

 niezrozumiała dla pracodawców wykładnia przepisów przejściowych ustawy z dnia  

25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  

w zakresie ustalania okresu wypowiedzenia umów na czas określony, 

 niewiedza pracodawców w zakresie prawidłowego liczenia terminów prawa pracy przy 

zawieraniu umów na okres próbny i czas określony, 

 niechęć służ kadrowych do rzetelnego sporządzania pisemnych informacji o warunkach 

zatrudnienia oraz aktualizowania ich treści. 

 

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne.  

W toku kontroli prowadzonych w związku z realizacją tematu inspektorzy pracy 

udzielili 585 porad prawnych. W ocenie pracodawców kontrole w tym temacie umożliwiły 

wykładnię niezrozumiałych dla pracodawców lub pracowników służb kadrowych, 

znowelizowanych przepisów kodeksu pracy w tym zakresie, przyczyniając się do 

wyeliminowania popełnianych błędów. W tym aspekcie można uznać, iż rola Państwowej 

Inspekcji Pracy w zakresie udzielania porad w toku kontroli służących ograniczaniu naruszeń 

w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy jest znacząca. 

 

Podsumowanie. 

Analiza kontroli przeprowadzonych w związku z realizacją tematu pozwala na 

sformułowanie wniosków, że pracodawcy co do zasady przestrzegają przepisy prawa pracy 

po wejściu znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych. Świadczy o tym 

zarówno skala, jak i ciężkość stwierdzonych w toku kontroli uchybień, a także brak 

wykroczeń w zakresie tematu. Temat ten nie stanowił również przedmiotu skarg składanych 

przez pracowników, o czym świadczy ich śladowa ilość.  

 

Wnioski. 

Pozytywne wyniki kontroli tematu w 2016 roku nie powinny sugerować zmniejszenia 

nadzoru nad przestrzeganiem przez pracodawców przepisów w zakresie nawiązywania  

i rozwiązywania umów terminowych. Należy wziąć pod uwagę krótki okres obowiązywania 

znowelizowanych przepisów, a tym samym brak możliwości pełnej i obiektywnej oceny ich 

przestrzegania. Kontrole w tym zakresie są jak najbardziej wskazane również z uwagi na fakt 

wieloletniego nadużywania ze strony pracodawców możliwości zatrudniania pracowników na 

podstawie umów terminowych, a tym samym rodzące się znaczne prawdopodobieństwo 
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nadużywania przepisów art. 251 § 4 Kodeksu pracy, wyłączających limit czasowy i ilościowy 

zawarcia umowy na czas określony. 

Jednocześnie winno zwrócić się uwagę na odpowiedni dobór zakładów planowanych 

do kontroli, wykorzystując między innymi zarejestrowane zgłoszenia pracodawców  

o zawieraniu umów na czas określony, wyłączonych spod limitów ilościowych i czasowych,  

w wyniku których można byłoby ocenić skalę nadużywania ze strony pracodawców 

przepisów w tym zakresie.  

 

Ocena znowelizowanych przepisów. 

Analiza kontroli przeprowadzonych w roku 2016 w ramach tematu pozwala na 

pozytywną ocenę znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów 

terminowych. Dokonane regulacje ograniczające zatrudnienie terminowe z pewnością 

ograniczą w znaczącym stopniu praktykowane od wielu lat nadużywanie przez pracodawców 

zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony. Wyniki kontroli wskazują, 

że dotychczas pracodawcy przestrzegali przepisy w tym zakresie, a także wykazywali się 

świadomością prawną w zakresie nowych ograniczeń wprowadzonych nowelizacją 

przepisów. Kontrole tematu przeprowadzone w latach kolejnych z pewnością pozwolą na 

bardziej precyzyjną ocenę znowelizowanych przepisów.  

 

 

II.2.3.2. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach leśnych 

Charakterystyka kontrolowanych jednostek: 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 20 kontroli w 20 zakładach usług 

leśnych. Kontrolami objęto 108 pracujących, w tym 1 osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy cywilnoprawnej i 1 podmiot samozatrudniający się. W ramach stosunku pracy 

zatrudniano 85 pracowników, w tym 2 kobiety i 1 osobę niepełnosprawną.  

Strukturę kontrolowanych zakładów pod względem zatrudnienia przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Tabela 12. 

Stan zatrudnienia 
Liczba 

skontrolowanych 
zakładów 

Liczba 
pracujących 

Liczba 
zatrudnionych 

Zakłady małe (do 9 zatrudnionych) 17 75 56 

Zakłady średnie (od 10 do 49 zatrudnionych) 3 33 29 

Zakłady duże (od 50 do 249 zatrudnionych) 0 0 0 
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Większość kontrolowanych zakładów stanowią zakłady małe, w których prace 

wykonują również sami właściciele.  

Wszystkie kontrolowane zakłady prowadzą działalność w zakresie usług leśnych na 

rzecz nadleśnictw (pozyskanie drewna, hodowla lasu). Ponadto jeden z zakładów świadczy 

usługi komunalne dla miasta i gminy oraz usługi na rzecz osób prywatnych.  

W większości kontrolowanych zakładów prace świadczono w ramach stosunku pracy.  

Stwierdzono podobne usprzętowienie w kontrolowanych zakładach. Większość 

pracodawców dysponuje już przyczepami do zrywki drewna z żurawiami do załadunku.  

W dużej części zakładów są eksploatowane specjalistyczne maszyny leśne: forwardery  

i harwestery. Z uwagi na wysokie koszty zakupu są to najczęściej urządzenia używane, 

sprowadzane z zagranicy.  

U żadnego z kontrolowanych przedsiębiorców nie wystąpiły braki i uchybienia  

w zakresie zasad współdziałania pod względem BHP. Jedynie u jednego pracodawcy nie 

wyznaczono koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.  

 

Przygotowanie pracowników do pracy: 

W trzech kontrolowanych zakładach stwierdzono brak szkolenia BHP pracodawców. 

Wszyscy pracodawcy zapewnili funkcjonowanie służb BHP. Uchybienia w działaniach tych 

służb wystąpiły w sześciu zakładach. Dotyczyły one niekonsultowania z pracownikami 

działań w dziedzinie BHP, nieprzeprowadzania okresowych kontroli stanu BHP oraz 

okresowych analiz stanu BHP. 

Sprawdzając szkolenia BHP 74 pracowników stwierdzono, że 8 z nich nie posiadało 

takiego szkolenia w 5 zakładach. Uchybienia wystąpiły u 11 pracowników w 6 zakładach  

i dotyczyły braku dokumentacji przeprowadzonych szkoleń i nieterminowego 

przeprowadzania szkoleń okresowych. 

Profilaktyczne badania lekarskie sprawdzono u 74 pracowników, stwierdzając  

w 2 zakładach ich brak u 2 pracowników oraz uchybienia w 6 zakładach – dotyczące  

9 pracowników. Uchybienia polegały na niezawieraniu umów z jednostkami medycyny pracy 

obejmującymi przeprowadzanie badań profilaktycznych, przechowywanie zaświadczeń 

lekarskich poza aktami osobowymi.  

W czasie kontroli inspektorzy prac sprawdzili uprawnienia kwalifikacyjne  

64 pracowników. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.  

Sprawdzono również ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których 

zatrudniano 70 pracowników. Brak oceny ryzyka zawodowego wystąpił na stanowiskach,  
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na których zatrudnionych było 20 pracowników w 8 zakładach. Uchybienia stwierdzono  

na stanowiskach pracy, na których zatrudniano 15 pracowników w 6 zakładach. Uchybienia 

polegały na braku aktualizacji zagrożeń, mimo wprowadzenia do eksploatacji nowych 

maszyn. Nie podawano również wszystkich zagrożeń, w tym wywoływanych przez czynniki 

biologiczne oraz parametry wibroakustyczne.  

Sprawdzając wyposażenie 75 pracowników w środki ochrony indywidulanej brak 

takich środków stwierdzono dla 3 pracowników w 1 zakładzie, uchybienia wystąpiły  

u 11 pracowników w 7 zakładach. Polegały one na nieopracowaniu tabeli norm przydziału 

odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej, a także nieprowadzenia 

kart ewidencji ich przydziału. Stwierdzono również nieuwzględnianie w tabelach norm 

przydziału środków ochrony indywidualnej, mimo że wyposaża się w nie pracowników. 

Błędem było również określenie czasokresów użytkowania środków ochrony indywidualnej.  

Sprawdzono stosowanie środków ochrony indywidualnej przez 74 pracowników. Braki 

w tym zakresie stwierdzono dla 1 pracownika. Również u 1 pracownika stwierdzono, że 

środek ochrony indywidualnej był niesprawny.  

Wyposażenie w odzież i w obuwie robocze kontrolowano u 75 pracowników.  

U 10 pracowników zatrudnionych w 4 zakładach stwierdzono w tym zakresie uchybienia. 

W zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej w 2 zakładach stwierdzono braki – 

niezapewnienie tej pomocy, natomiast w 4 zakładach stwierdzono uchybienia. Polegały one 

na: niewyznaczeniu osób do udzielania I pomocy, nieoznakowaniu miejsca przechowywania 

apteczek, nieuzgodnieniu wyposażenia apteczek z lekarzem.  

Kontrolując przeprowadzanie szczepień profilaktycznych przeciwko KZM 

stwierdzono, że 9 pracodawców nie zapewniło możliwości poddania się takim szczepieniom 

9 pracownikom.  

Kontrolując przeprowadzanie badań przesiewowych w kierunku boreliozy 

stwierdzono, że 8 pracodawców nie zapewniło takich badań 8 pracownikom. 

W zakresie zapewnienia pracownikom posiłków i napojów nie twierdzono 

nieprawidłowości u żadnego z 20 pracodawców. 

 

Stanowiska i procesy pracy: 

W przypadku 3 pracodawców stwierdzono brak instrukcji bezpiecznego wykonywania 

prac w lesie. U żadnego z kontrolowanych pracodawców nie stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie: 

 Oznaczania obszarów prowadzenia prac. 
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 Wykonywania prac związanych ze ścinką i zrywką w obsadzie co najmniej 2-osobowej. 

 Przebywania osób w strefach niebezpiecznych. 

 Wyposażenia pracowników w sprzęt pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna. 

 Przygotowania surowca do załadunku. 

 Pozyskiwania drewna pilarkami. 

 Pozyskiwania drewna maszynami wielooperacyjnymi. 

 Wykonywania zrywki drewna.  

Kontrolując przestrzeganie przepisów dotyczących ręcznego przemieszczania 

ciężarów uchybienia stwierdzono u 1 pracodawcy. 

Nieprawidłowości w organizacji prac szczególnie niebezpiecznych stwierdzono  

u 8 pracodawców. Polegały one na: 

 Nieopracowaniu wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 

 Braku szczegółowych wymagań dotyczących wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych. 

 Nieuwzględnieniu w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych ścinki drzew tzw. 

„trudnych”. 

 

Maszyny i urządzenia techniczne: 

Kontrole 80 maszyn i urządzeń technicznych wykazały uchybienia w stanie 

technicznym 5 z nich. Stan ten stwierdzono u 5 pracodawców. Uchybienia polegały na złym 

stanie technicznym pilarki oraz na niesprawnych ciągnikach. 

Sprawdzając 19 urządzeń podlegających pod Dozór Techniczny u kontrolowanych 

pracodawców brak decyzji stwierdzono dla jednego urządzenia. 

 

Informacje o zastosowanych środkach prawnych: 

Kontrolami objęto jedynie zakłady usług leśnych, które zatrudniały pracowników.  

W wyniku ich przeprowadzenia inspektorzy pracy wydali ogółem 95 decyzji oraz 14 

wystąpień zawierających 38 wniosków, nie wydawano poleceń. Wydane decyzje dotyczyły  

251 pracowników, natomiast wnioski – 60 pracowników. Stwierdzono 2 wykroczenia,  

co skutkowało zastosowaniem 2 mandatów na łączną kwotę 2000 zł. Zastosowano również  

5 środków wychowawczych za 15 wykroczeń.  

 

Wydane decyzje dotyczyły:  

 Środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego:  
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Wydano w tym obszarze 27 decyzji, co stanowi 28 % ogółu wydanych decyzji.  

Dotyczyły one 102 pracowników i odnosiły się w szczególności do:  

 Usunięcia nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej 

rejestrów pracowników i prac w narażeniu na czynniki biologiczne (10 decyzji). 

 Zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym (8 decyzji). 

 Nieprawidłowości w zakresie zasad ustalania i przydziału oraz doboru i stosowania 

środków ochrony indywidualnej (9 decyzji). 

 Organizacji bezpiecznej pracy:  

Wydano w tym obszarze 26 decyzji, co stanowi 27% ogółu wydanych decyzji.  

Dotyczyły one 47 pracowników i odnosiły się w szczególności do:  

 Braku oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy lub nieprawidłowości  

w tej ocenie (14 decyzji).  

 Organizacji w zakładach I pomocy (10 decyzji). 

 Nieprawidłowości w zakresie zapewniania wykonywania obowiązków służby BHP  

(1 decyzja). 

 Wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad BHP (1 decyzja). 

 Stanowisk, procesów pracy i procesów technologicznych: 

Wydano w tym obszarze 16 decyzji, co stanowi 18% ogółu wydanych decyzji.  

Dotyczyły one 63 pracowników i odnosiły się w szczególności do:  

 Nieprawidłowej organizacji prac szczególnie niebezpiecznych (11 decyzji). 

 Braku lub nieprawidłowego opracowania instrukcji BHP (4 decyzje). 

 Nieoznakowania stref niebezpiecznych (1 decyzja). 

 Przygotowania pracowników do pracy: 

Wydano w tym obszarze 15 decyzji, co stanowi 16% ogółu wydanych decyzji. Dotyczyły 

one w szczególności 25 pracowników i odnosiły się do: 

 Braku szkolenia w dziedzinie BHP, w zakresie obwiązującym pracodawców  

(7 decyzji). 

 Nieprawidłowości w zakresie szkoleń w dziedzinie BHP pracowników (6 decyzji). 

 Nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich pracowników (2 decyzje). 

 Transportu: 

Wydano w tym obszarze 6 decyzji, co stanowi 6% ogółu wydanych decyzji.  

Dotyczyły one 14 pracowników i odnosiły się do: 

 Braku lub nieprawidłowości w zakresie opracowania instrukcji organizacji transportu 

(5 decyzji). 

 Złego stanu technicznego środków transportu (1 decyzja). 
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 Maszyn i urządzeń technicznych: 

Wydano w tym obszarze 5 decyzje, co stanowi 5% ogółu wydanych decyzji.  

Decyzje te odnosiły się do: 

 Złego stanu technicznego maszyn (4 decyzje). 

 Nieprawidłowości dotyczących instrukcji BHP w zakresie obsługi maszyn  

(1 decyzja). 

 

Wnioski w wystąpieniach dotyczyły: 

 Przygotowania pracowników do pracy. 

Wystosowano w tym obszarze 17 wniosków, co stanowi 45% ogólnej liczby wydanych. 

Dotyczyły one 18 pracowników i odnosiły się w szczególności do: terminowego 

przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP, uwzględniania w programach szkoleń 

zagrożeń związanych z pracą, terminowego przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich pracowników.  

 Organizacji pracy.  

Wystosowano w tym obszarze 9 wniosków, co stanowi 24% ogólnej liczby wydanych. 

Dotyczyły one 27 pracowników i odnosiły się do: wykonywania obowiązku służby BHP, 

konsultowania z pracownikami działań w zakresie BHP, dokonywania okresowych ocen 

stanu BHP.  

 Środków ochrony indywidualnej oraz dzieży i obuwia roboczego. 

Wystosowano w tym zakresie 8 wniosków, co stanowi 21% ogólnej liczby wydanych. 

Dotyczyły one 11 pracowników i odnosiły się do: usunięcia nieprawidłowości w zakresie 

gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. 

 Stosunku pracy oraz wynikających z tego świadczeń. 

Wystosowano w tym zakresie 4 wnioski, co stanowi 10% ogólnej liczby wydanych. 

Dotyczyły one 4 pracowników i odnosiły się do: korekty regulaminów pracy, ewidencji 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także ekwiwalentów 

pieniężnych. 

W kontrolowanych zakładach w latach 2014 – 2016 nie wystąpiły wypadki przy pracy 

ani choroby zawodowe. 

 

Działania podejmowane przez nadleśnictwa: 

Kontrole wykazały, iż działania nadleśnictw sprowadzają się do: 

 Organizowania kursów uprawniających do obsługi pilarek spalinowych. 
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 Przeprowadzania audytów podmiotów wykonujących pozyskanie drewna na rzecz 

nadleśnictw, uwzględniających również tematykę BHP.  

 Niedopuszczania do przetargów przedsiębiorców – właścicieli ZUL-i, którzy nie 

zakończą audytu z pozytywnym skutkiem. 

 Zawarcia w treści umów zleceń podpisywanych z ZUL-ami klauzuli o możliwości 

zerwania umowy w przypadku rażących naruszeń przepisów i zasad BHP.  

 Bieżącej kontroli wykonywanych prac, z uwzględnieniem także zagadnień BHP.  

 Zaostrzenia kryteriów przy weryfikacji zgłoszonych do przetargów pracodawców. 

Preferowane są firmy zatrudniające pracowników i dysponujące wysokim stopniem 

usprzętowienia. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 Według podmiotów kontrolowanych najczęstszymi przyczynami naruszeń prawa są: 

 nieznajomość obowiązujących przepisów, 

 brak fachowości osób pełniących u pracodawców obowiązki służby BHP, które na 

bieżąco nie informują ich o obowiązujących przepisach,  

 trudność sprawowania nadzoru nad zlokalizowanymi w terenie otwartym 

stanowiskami pracy; często są one znacznie oddalone od siebie, 

 niskie stawki oferowane przez LP za wykonywane prace, co zmusza do szukania 

oszczędności. 

 Według inspektorów pracy: 

 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 gospodarce leśnej,  

 chęć minimalizacji wydatków i szukanie oszczędności kosztem nakładów m.in. na 

zagadnienia BHP. 

 

Porównanie z wynikami kontroli z lat poprzednich: 

W porównaniu z wcześniejszymi kontrolami wzrasta poziom bezpieczeństwa pracy. 

Wynika to ze wzrostu świadomości pracodawców oraz z coraz częstszego wykorzystywania 

maszyn specjalistycznych. Zauważoną tendencją jest stopniowa eliminacja prac ręcznych 

przy pozyskiwaniu drewna. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę z faktu, że to oni – 

a nie ALP – odpowiadają za bezpieczeństwo swoich pracowników i poniosą konsekwencje 

za niewywiązywanie się z tego obowiązku.  
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Nadal występuje powtarzalność nieprawidłowości. Pomimo, że jest ich mniej,  

to koncentrują się one w tych samych obszarach (nieuwzględnienie istotnych zagrożeń  

w ocenie ryzyka zawodowego, nieprowadzenie rejestrów prac i rejestrów pracowników 

zatrudnionych w narażeniu na działanie szkodliwych czynników biologicznych). 

W porównaniu do lat poprzednich wzrosła świadomość pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa pracy. Sporadycznie można spotkać niestosowanie środków ochrony 

indywidulanej oraz prace wykonywane niesprawnymi pilarkami. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa pracy wynika zarówno z kontroli prowadzonych przez 

inspektorów pracy jak i działań podejmowanych przez Lasy Państwowe.  

Nie bez znaczenia jest również udział ZUL w organizowanych przez PIP działaniach 

prewencyjnych. Przejawia się to w uczestnictwie pracodawców w programie „Zdobądź 

dyplom PIP”.  

 

Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów. 

Na podstawie przeprowadzonych w roku obecnym kontroli ocenia się, że przepisy 

BHP są przestrzegane w zadowalającym stopniu. Można to zwłaszcza zauważyć  

w zakładach prowadzących typowe pozyskanie drewna na rzecz LP. Nie stwierdzono 

istotnych nieprawidłowości dotyczących wykonywania prac przy ścince, zrywce oraz przy 

ręcznym przemieszczaniu ciężarów – a więc przy procesach, gdzie występują największe 

potencjalne zagrożenia wypadkowe. Większość pracodawców wdrożyła instrukcję 

bezpiecznego wykonywania prac w lesie – opracowaną przez Lasy Państwowe, jako 

obowiązującą w ich zakładach. Nie stwierdzono przebywania nieuprawnionych osób  

w strefach niebezpiecznych. Najczęściej stosowany był sprawny technicznie sprzęt 

pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna. Prawidłowo dobierano miejsca składowania 

drewna oraz przygotowywano surowiec do załadunku. Generalnie należy stwierdzić, że 

prawidłowo zorganizowano stanowiska i procesy pracy.  

Oceniając stan przestrzegania przepisów można stwierdzić, że znacznej poprawie 

uległo przygotowanie pracowników do pracy. Dotyczy to zwłaszcza wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej. Nieprawidłowości koncentrują w zakresie 

nieprowadzenia wymaganej dokumentacji w zakresie: oceny ryzyka zawodowego, wykazu 

prac szczególnie niebezpiecznych, tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej, rejestrów prac i pracowników narażonych na szkodliwe 

działanie czynników biologicznych. Powtarzającą się nieprawidłowością w profilaktyce 

chorób odkleszczowych jest brak szczepień ochronnych przeciwko KZM oraz brak badań 

przesiewowych w kierunku boreliozy. 
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Wnioski. 

 Z przeprowadzonych kontroli wynika potrzeba ich kontynuacji w kolejnych latach. 

Dotychczasowe kontrole spowodowały poprawę stanu BHP, co uzasadnia ich dalsze 

systematyczne prowadzenie. 

 Obowiązujące przepisy BHP w dostatecznym zakresie regulują tą problematykę  

w branży leśnej, w związku z czym nie ma naglącej potrzeby prowadzenia działań 

legislacyjnych.  

 Wskazane jest kontynuowanie działań prewencyjnych realizowanych poprzez 

prowadzenie narad podsumowująco – szkoleniowych po zakończonych kontrolach.  

 

II.2.4.  Zadania wspólne 

II.2.4.1. Ograniczenie zagrożeń zawodowych w podmiotach zajmujących się skupem, 

przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych 

Informacja o kontrolowanych zakładach  

Realizując to zadanie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono  

10 kontroli w 10 zakładach prowadzących określoną powyżej działalność.  

Kontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 138 pracowników, w tym 20 kobiet,  

2 osoby niepełnosprawne, 2 cudzoziemców; młodocianych nie zatrudniano. Ponadto  

w kontrolowanych podmiotach 2 osoby wykonywały pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych. 

Kontrolami objęto: 8 zakładów zajmujących się produkcją mąki pszennej i/lub żytniej, 

1 zakład zajmujący się produkcją kaszy jęczmiennej oraz 1 zakład produkujący pasze 

roślinne sypkie i granulowane.  

Wszystkie kontrolowane zakłady należą do sektora prywatnego.  

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi nie funkcjonują duże 

i wielkie przedsiębiorstwa branży zbożowo-młynarskiej. Większość kontrolowanych (6 

zakładów), to zakłady małe zatrudniające do 10 pracowników, pozostałe 4 zakłady 

zatrudniają od 11 do 50 pracowników. 

 

Najczęściej występujące nieprawidłowości   

 Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp 

Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w 5 zakładach tj. 50% kontrolowanych, 

aczkolwiek nie dotyczyły znacznej liczby pracowników (ok. 20% kontrolowanych). 
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Polegały na braku w dniu kontroli aktualnych (pierwszych lub kolejnych) szkoleń 

okresowych pracowników oraz na nieprzestrzeganiu terminów i częstotliwości 

odbywania pierwszego i kolejnych szkoleń okresowych (tj. pierwsze szkolenie 

przeprowadzone w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatrudnienia, kolejne 

szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  

w terminach dłuższych niż 3 lata). 

 Badania lekarskie okresowe i kontrolne 

Brak w dniu kontroli aktualnych badań lekarskich okresowych lub kontrolnych 

pracowników oraz uchybienia dotyczące terminowości wykonywania badań okresowych 

tj. dopuszczanie pracowników bez aktualnych badań okresowych w terminach 

poprzedzających kontrolę – stwierdzono co prawda tylko dla 10 pracowników (13% 

kontrolowanych), ale wystąpiły w znaczącej liczbie zakładów – w 4 zakładach tj. 40% 

kontrolowanych. 

 Ocena ryzyka zawodowego  

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego wystąpiły w co drugim 

zakładzie i dotyczyły 25% stanowisk pracy objętych kontrolą. Nie wystąpiła sytuacja 

braku opracowanej oceny ryzyka zawodowego w ogóle, natomiast braki polegały na 

tym, że ocena ryzyka nie została przeprowadzona dla wszystkich stanowisk pracy 

występujących w zakładzie, w szczególności dotyczyło to stanowisk pomocniczych jak 

pakowacz, magazynier, sprzątaczka, pracownik biurowy. Innego rodzaju uchybienia  

w zakresie oceny ryzyka to brak opracowanej oceny ryzyka związanego z narażeniem 

pracowników na hałas przekraczający 80dB oraz brak oceny ryzyka występującego przy 

wykonywaniu prac transportu ręcznego. 

 Pomiary czynników szkodliwych – pyłów 

Dla ponad jednej trzeciej stanowisk pracy, na których występuje narażenie na pył  

(37% kontrolowanych stanowisk) stwierdzono brak aktualnych pomiarów zapylenia;  

w kontrolowanych przypadkach termin wykonania kolejnych pomiarów upłynął kilka 

miesięcy przed kontrolą. Sytuacje takie wystąpiły w 4 zakładach i dotyczyły ogółem 17 

pracowników.   

 Pomiary czynników szkodliwych – hałasu  

Brak aktualnych pomiarów hałasu stwierdzono w co drugim kontrolowanym zakładzie;  

w jednym przypadku ostatnie pomiary hałasu były wykonane 5 lat przed kontrolą,  

w pozostałych przypadkach przekroczenie terminu kolejnego pomiaru wynosiło kilka 

miesięcy. Nieprawidłowość dotyczyła 39% ogółu kontrolowanych stanowisk pracy, na 

których zatrudnionych było 18 pracowników.    
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 Stan techniczny elementów obiektów i pomieszczeń pracy 

W zakresie stanu technicznego elementów obiektów i pomieszczeń pracy stwierdzono:  

brak balustrad ochronnych przy biegach schodów, brak barierek ochronnych 

zabezpieczających otwartą przestrzeń pomieszczeń od strony klatki schodowej,  

niezabezpieczone przed możliwością upadku z wysokości otwory technologiczne  

w ścianach,  brak kabłąków ochronnych przy drabinie do wchodzenia na silos zbożowy, 

uszkodzone stopnie schodów. Wymienione nieprawidłowości wystąpiły w co drugim 

kontrolowanym zakładzie i dotyczyły ok. 29% kontrolowanych obiektów.   

 Zabezpieczenie, oznakowanie miejsc niebezpiecznych 

Niezabezpieczone i/lub nieoznakowane miejsca niebezpieczne były jedną z najczęściej 

występujących nieprawidłowości, dotyczyły 80% kontrolowanych zakładów.  

Brak odpowiedniego zabezpieczenia dotyczył następujących miejsc stwarzających 

zagrożenie:  

 nie zabezpieczone pokrywami lub barierkami ześlizgi do worków usytuowane obok 

stanowisk obsługi urządzeń do pakowania,  

 otwory rewizyjne komór zboża wyposażone tylko w górne pokrywy, które 

pozostawiane są otwarte; otwory nie są dodatkowo zabezpieczone kratą lub 

rusztem, co stwarza zagrożenie wpadnięciem pracowników do wnętrza komór, 

 otwór zasypowy silosu zbożowego usytuowany od strony podestu obsługowego, 

niezabezpieczony w sposób trwały przed możliwością wpadnięcia osób,   

 niezakryte otwory w podłogach pomieszczeń młyna, pozostawione po demontażu 

części instalacji technologicznych.  

Brak odpowiedniego oznakowania barwami bezpieczeństwa dotyczył takich miejsc 

niebezpiecznych jak: krawędzie ramp załadunkowych, progi w przejściach, elementy 

usytuowane nad przejściami na wysokości poniżej 1,5 m.  

 Wykazy prac szczególnie niebezpiecznych  

Wg ustaleń dokonanych przez inspektorów w 7 zakładach wykonywane były prace, które 

wg kryteriów określonych w rozporządzeniu MSSP w sprawie ogólnych przepisów bhp 

mogą być kwalifikowane jako prace szczególnie niebezpieczne, jak na przykład: prace 

wewnątrz zbiorników zamkniętych tj. czyszczenie komór zbożowych oraz prace na 

wysokości. Prawie w żadnym z tych zakładów (6 na 7 kontrolowanych) nie został przez 

pracodawcę ustalony wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. 

 Osłony i urządzenia ochronne 

Wyposażenie maszyn i urządzeń w wymagane osłony i urządzenia ochronne stanowi 

grupę zagadnień, w której nieprawidłowości wystąpiły na dużą skalę; braki w tym 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
90 

zakresie odnotowano aż w 8 zakładach, co stanowi 80% kontrolowanych. 

Nieprawidłowości w tej grupie zagadnień dotyczą zarówno dużej liczby zakładów, jak  

i kontrolowanych maszyn i urządzeń; blisko 50% kontrolowanych maszyn i urządzeń nie 

spełniało wymagań przepisów bhp. Prawie wszystkie nieprawidłowe przypadki to brak 

osłon zabezpieczających ruchome elementy pasowych układów napędowych 

kontrolowanych urządzeń lub stosowanie osłon niekompletnych, niepełnych, które nie 

zabezpieczały skutecznie dostępu do elementów ruchomych pędni jak pasy lub koła 

zamachowe.  

Znaczna część braków dotyczyła zespołów przeniesienia napędów przenośników 

ślimakowych, które znajdują bardzo duże zastosowanie w zakładach przetwórstwa 

zbożowego do transportowania surowców, półproduktów i gotowych wyrobów. Brak 

odpowiednich osłon układów napędowych występował również przy innych maszynach  

i urządzeniach specyficznych dla przetwórstwa zbożowego jak np. mlewniki walcowe, 

odsiewacze płaskie, wialnia-separator, krajalnica walcowa.    

Inną stwierdzoną nieprawidłowością był brak rusztu ochronnego nad walcami lub innych 

urządzeń ochronnych skutecznie zabezpieczających przed możliwością pochwycenia 

przez walce przy mlewniku walcowym-śrutowniku (stwierdzono w jednym przypadku).  

 Instrukcje 

Często występującą nieprawidłowością był brak opracowanej instrukcji dotyczącej zasad 

ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym na drogach, po których poruszały się 

samochody ciężarowe z innych firm oraz brak opracowanej instrukcji bezpieczeństwa 

pracy przy wykonywaniu prac transportu ręcznego określającej np. zasady 

bezpiecznego przenoszenia różnego rodzaju materiałów, w tym transportu zbiorowego 

materiałów o znacznym ciężarze oraz dopuszczalne wielkości przenoszonych ciężarów; 

tego rodzaju braki stwierdzono podczas kontroli w 5 zakładach tj. 55% zakładów,  

w których problem badano.   

Znacząca grupę zakładów (78% kontrolowanych) stanowiły zakłady, w których  

nie opracowano instrukcji magazynowania i składowania, która określałaby dla każdego 

rodzaju składowanych surowców, wyrobów gotowych i innych materiałów miejsce 

składowania i bezpieczny sposób składowania. 

 Inne ustalenia  

Poza wyżej opisanymi zagadnieniami ujętymi w karcie kontrolnej do realizacji tematu 

problemem o charakterze powtarzalnym był temat związany z możliwością wystąpienia 

atmosfery wybuchowej z uwagi na występujący pył mąki, który może tworzyć mieszaniny 
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wybuchowe z powietrzem. W 4 zakładach stwierdzono, że nie została wykonana ocena 

ryzyka wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.  

 Informacje dotyczące wypadków przy pracy zarejestrowanych w kontrolowanych 

zakładach 

Ogółem w kontrolowanych zakładach w analizowanym okresie wystąpiło 5 wypadków 

(każdy w innym zakładzie), w tym 1 wypadek ciężkiego uszkodzenia ciała. Nie miały 

miejsca wypadki śmiertelne i zbiorowe. 

Wypadek ciężkiego uszkodzenia ciała (zgłoszony do OIP i badany przez inspektora 

pracy) nie był bezpośrednio związany z procesem produkcyjnym – poszkodowany 

doznał urazu ręki (amputacja paliczka) podczas obsługi pilarki tarczowej używanej  

w warsztacie.  

Trzy wypadki związane były z obsługą lub naprawą urządzeń użytkowanych w procesie 

przetwórstwa zboża, wydarzenia powodujące te wypadki to: 

 uderzenie i skaleczenie ręki podczas naprawiania podnośnika kubełkowego,  

 pochwycenie i skaleczenie ręki przez pasy napędowe oraz uderzenie przez koło 

zamachowe podajnika kubełkowego; przyczyną tego wypadku był brak osłony 

przekładni pasowej napędu przenośnika,   

 złamanie i skaleczenie palców ręki podczas zakładania pasa klinowego transportera 

zboża. 

Piąty z zarejestrowanych w kontrolowanych zakładach wypadków nie był związany  

z obsługą urządzeń produkcyjnych – pracownik uderzył się w oko gumową linką 

mocującą plandekę podczas rozładunku naczepy.   

 

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli  

Analizując zbiorcze wyniki przeprowadzonych kontroli należy zauważyć, że niewiele 

jest kontrolowanych obszarów, w których nie wystąpiły żadne nieprawidłowości. Pozytywnie 

wyniki kontroli ograniczają się do takich zagadnień jak: dokonanie rozpoznania czynników 

szkodliwych i wytypowanie ich do badań, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej przed 

pyłami i przed hałasem, zapewnienie możliwości odpylania odzieży roboczej, wentylacja 

ogólna i stanowiskowa, rejestracja wypadków - które to zagadnienia (może poza środkami 

ochrony indywidualnej) nie mają znaczącego i bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo 

pracowników.   

Niepokojący jest natomiast wynik przeprowadzonych kontroli w obszarach 

stanowiących ważne elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Niewłaściwy 
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stan elementów pomieszczeń pracy, brak odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania 

miejsc niebezpiecznych w zakładzie, użytkowanie maszyn i urządzeń bez skutecznych 

urządzeń ochronnych – tego rodzaju sytuacje generują istotne zagrożenia dla zdrowia i życia 

zatrudnionych pracowników, w tym zagrożenia o charakterze bezpośrednim. Biorąc pod 

uwagę, że wymienione nieprawidłowości występowały w większości zakładów i obejmowały 

dość duży odsetek obiektów kontrolowanych (na poziomie 30%, a niekiedy nawet 50%), 

należy ocenić stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w kontrolowanych zakładach jako niezadowalający i wymagający poprawy.  

Na taką ocenę wpływają również innego rodzaju nieprawidłowości o charakterze 

powtarzalnym jak: nieprzestrzeganie określonych przepisami terminów wykonywania 

pomiarów czynników szkodliwych, braki i uchybienia przy dokonywaniu oceny ryzyka 

zawodowego, brak opracowanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

nieprzestrzeganie terminów przeprowadzania szkoleń okresowych z dziedziny bhp  

i nieterminowości badań lekarskich pracowników, co jest absolutnym „behapowskim 

abecadłem”. Co prawda problemy te nie dotyczyły dużej grupy pracowników, jednak 

wystąpiły w ponad 30% kontrolowanych zakładów.     

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości pracodawcy wskazywali: 

 Przepisy regulujące sferę prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy są zbyt 

skomplikowane i wymagające, a przede wszystkim jest ich za dużo. Wymagania  

z zakresu bhp są takie same dla dużego, rozbudowanego zakładu i dla małej firmy  

o charakterze rodzinnym, gdzie praktycznie wszystkim zajmuje się osobiście  

i samodzielnie pracodawca. Skala zagadnień często przekracza możliwości pracodawcy 

zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. 

 Niska rentowność produkcji małych i średnich zakładów i bardzo silna konkurencja 

(również cenowa) ze strony dużych zakładów zbożowych o rozbudowanej strukturze, 

stosujących nowoczesne technologie i posiadających duże możliwości produkcyjne.  

Taka sytuacja nie sprzyja rozwojowi technologicznemu małych firm, ogranicza 

możliwości modernizacji obiektów i parku maszynowego produkcji oraz stwarza 

trudności z utrzymaniem się na rynku. 

 Trudna sytuacja finansowa, zdaniem niektórych pracodawców, wpłynęła również  

na wystąpienie takich nieprawidłowości jak np. brak aktualnych pomiarów czynników 

szkodliwych, brak aktualnych szkoleń bhp, niezapewnienie właściwego stanu 

technicznego obiektów i pomieszczeń, braki opracowanej oceny ryzyka zawodowego 
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oraz różnego rodzaju instrukcji bhp – część tych zadań wykonują specjaliści ds. bhp 

spoza zakładu, którym za każde zlecenie trzeba zapłacić.  

Przytoczone powyżej przyczyny niewątpliwie uzasadniają niektóre nieprawidłowości, 

jednak nie wszystko można wytłumaczyć problemami finansowymi Pracodawcy bardzo 

chętnie korzystają z tego „sformułowania-wytrycha” usprawiedliwiając w ten sposób 

wszystkie swoje niedociągnięcia. W opinii inspektorów pracy, poza wskazanymi powyżej, 

przyczyny zaistniałych nieprawidłowych sytuacji leżą często po stronie zachowań ludzi – 

wynikają bądź z niewłaściwej organizacji pracy bądź też bezpośrednio z niewłaściwego 

działania (lub braku działania) osób odpowiedzialnych w zakładzie za stan bezpieczeństwa  

i higieny pracy tj.  pracodawców i osób kierujących pracownikami. Jako przyczyny 

stwierdzonego stanu należy również wskazać:  

 Niewłaściwą współpracę pracodawców z osobami wykonującymi zadania służby bhp; 

pracodawcy najczęściej korzystają z tego rodzaju usług wówczas, gdy do zakładu 

przyjdzie kontrola. Wykonywanie zadań służby bhp często ma charakter okazjonalny  

i w związku z tym jest nieefektywne. Ponadto osoby wykonujące te zadania są często 

przypadkowe, nie związane w żaden sposób z zakładem i nie przykładają się należycie 

do swoich obowiązków.  

 Niedostateczna wiedza pracodawców i innych osób w zakładach na temat wymagań 

bhp, występujących zagrożeń i obowiązujących przepisów przyczyniły się do wielu 

nieprawidłowości w zakresie stanu maszyn i urządzeń, w szczególności braku 

odpowiednich osłon i urządzeń ochronnych. Należy tu również podkreślić, że sytuacje te 

wynikają z pewnego rodzaju przyzwyczajenia się do określonych stanów 

nieprawidłowych, oswojenia się z nimi i tolerowania zastałych niebezpiecznych 

rozwiązań – dość powszechny jest następujący pogląd: skoro dana maszyna „od 

zawsze” nie posiadała żadnej lub odpowiedniej osłony, to widocznie tak musi być. 

 Niektóre uchybienia jak np. nieprzestrzeganie terminów badań lekarskich, brak 

opracowanych instrukcji bhp, brak zabezpieczenia i/lub oznakowania miejsc 

niebezpiecznych wynikają prawdopodobnie z braku należytej dbałości o sprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Zastosowane środki prawne i uzyskane efekty 

Na skutek stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości wydano następujące 

środki prawne: 

 liczba decyzji ogółem – 124, w tym 88 decyzji na piśmie i 36 decyzji ustnych, 
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 wydano 2 decyzje wstrzymania prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń oraz  

8 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

 wydano 1 decyzję skierowania 1 pracownika do innych prac,  

 liczba wniosków w wystąpieniach – 23, 

 w stosunku do 4 pracodawców zastosowano kary grzywny w postaci mandatów  

na łączną kwotę 4 000,- zł, nałożone mandaty dotyczyły 24 wykroczeń,   

 w stosunku do 1 pracodawcy zastosowano środek wychowawczy dotyczący  

5 wykroczeń.  

Ponadto w trakcie kontroli inspektorzy udzielili 25 porad prawnych oraz 47 porad  

dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.   

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji upłynął termin wykonania dla 51 decyzji na 

piśmie Na podstawie pisemnych informacji przekazanych inspektorowi przez kontrolowanych 

pracodawców ustalono, że wg stanu w dniu 28.12.2016 r. wykonano 40 decyzji wydanych  

na piśmie, co oznacza, że zostało wykonanych 78% decyzji podlegających wykonaniu  

(dla których upłynął termin).   

Ponadto wymiernym efektem przeprowadzonych kontroli jest wykonanie w trakcie 

trwania kontroli 36 decyzji ustnych.   

Dotychczas zrealizowano 14 wniosków zawartych w skierowanych wystąpieniach  

tj. 61% ogółu skierowanych wniosków.  

Ważnym i uzyskanym w krótkim czasie efektem przeprowadzonych kontroli jest m.in. 

realizacja 36 decyzji ustnych, w tym decyzji mających na celu usunięcie stanów 

zagrażających zdrowiu i życiu pracowników w sposób istotny i/lub bezpośredni. Realizując  

8 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 2 decyzje wstrzymania prac zapewniono już 

podczas trwania kontroli właściwy stan wyposażenia w wymagane osłony i urządzenia 

ochronne dla 13 maszyn i urządzeń użytkowanych ogółem w 6 zakładach.   

Poza efektem uzyskanym poprzez wydane decyzje ustne w zakresie dotyczącym 

stanu maszyn i urządzeń w 1 zakładzie zrealizowano decyzje pisemne zapewniając 

wymagane osłony i urządzenia ochronne przy 7 maszynach i urządzeniach takich jak 

mlewniki walcowe, śluzy kurzowe, przenośniki. 

Ponadto na skutek dotychczasowej realizacji decyzji (ustnych i pisemnych) oraz 

wniosków wykonano: 

 w 6 zakładach oznakowano barwami bezpieczeństwa miejsca niebezpieczne jak 

krawędzie ramp, progi inne przeszkody na drogach komunikacyjnych; 
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 w 4 zakładach zapewniono właściwy stan elementów obiektów i pomieszczeń  

np. wyposażono schody w balustrady, zapewniono bariery chroniące przed upadkiem  

z wysokości, naprawiono stopnie schodów; 

 w 3 zakładach zabezpieczono w sposób skuteczny i trwały miejsca niebezpieczne jak 

np. otwory technologiczne w ścianach, stropach, otwory zasypowe urządzeń 

technologicznych; 

 w 3 zakładach zostały opracowane szczegółowe instrukcje określające miejsce i sposób 

składowania różnych materiałów; 

 w 2 zakładach wykonano pomiary hałasu, w 1 zakładzie wykonano pomiary zapylenia; 

 w 2 zakładach ustalony został wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących  

w tych zakładach, w 1 zakładzie opracowano szczegółowe wymagania przy 

wykonywaniu tych prac; 

 w 2 zakładach opracowano zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych; 

 w 2 zakładach przeprowadzono szkolenie okresowe dla 2 pracowników. 

 

Podsumowanie i wnioski 

 Założonym celem kontroli realizowanych w ramach tematu była ocena przestrzegania  

w kontrolowanych zakładach przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Cel ten niewątpliwie został osiągnięty, zakres tematyczny przeprowadzonych kontroli 

pozwolił dokonać oczekiwanej oceny.    

 Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan warunków pracy oraz stan przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach zajmujących się 

skupem, przechowywaniem i przetwarzaniem produktów roślinnych, należy ocenić 

raczej negatywnie, w szczególności w zakresie obszarów bezpośrednio wpływających 

na bezpieczeństwo pracowników jak np. stan maszyn i urządzeń technologicznych, stan 

obiektów i pomieszczeń, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, zapewnienie instrukcji 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W wymienionych obszarach stwierdzano sytuacje 

bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu pracowników a skala stwierdzonych 

nieprawidłowości była znaczna. Prawie dla każdego kontrolowanego zagadnienia 

występowały stany nieprawidłowe w postaci braku lub uchybienia.  

 Celem przeprowadzonych kontroli była również ocena przestrzegania w kontrolowanych 

zakładach postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  

z dnia 27.06.1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 

przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego. Trudno stwierdzić, że cel 

ten został osiągnięty z uwagi na fakt, iż przywołane rozporządzenie w działalności 
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kontrolnej okazało się praktycznie nieprzydatne, inspektorzy wykorzystywali je 

incydentalnie.  

 Należy podkreślić, że większość problemów objętych kartą kontrolną a dotyczących 

technicznego bezpieczeństwa pracy znajduje swoje uzasadnienie w aktach prawnych 

innych niż w/wym. rozporządzenie. Postanowienia rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27.06.1997 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, 

przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego w wielu miejscach stanowią 

powielenie zapisów zawartych w innych aktach jak np. rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy lub rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  

30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Nasuwa się w związku z tym pytanie o zasadność funkcjonowania szczegółowego 

przepisu branżowego przy tak niewielkim stopniu jego wykorzystania.  

 Zakłady branży zbożowo-młynarskiej w ostatnich latach nie były objęte ujednoliconymi 

kontrolami, nie dokonywano kompleksowej oceny przestrzegania przepisów bhp w tej 

branży; zbiorcze wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że były one potrzebne,  

a co za tym idzie przyniosą pozytywne efekty w kontrolowanych zakładach. Biorąc pod 

uwagę rodzaj i skalę ujawnionych nieprawidłowości, wydaje się zasadne powtórzenie  

w przyszłości kontroli w zakładach tej branży w zbliżonym, a nawet rozszerzonym  

i uszczegółowionym zakresie tematycznym.   

 Biorąc pod uwagę, że kontrolowane zakłady należą do grupy zakładów małych  

i średnich, gdzie nie działają wyspecjalizowane służby, należy rozważyć zasadność 

wdrożenia dla tej branży działań o charakterze promocyjnym i prewencyjnym np.  

w postaci specjalistycznych wydawnictw dotyczących zagadnień prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

 

II.2.5. Zadania własne 

W 2016 roku inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi realizowali również 

kontrole w ramach dwu nieujętych w harmonogramie działania Państwowej Inspekcji Pracy 

tematów (tzw. zadania własne okręgu). 
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II.2.5.1. Kontrole w samochodowych zakładach naprawczych. 

Zakres zrealizowanego zadania: 

Celem kontroli była ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach samochodowych. W ramach 

realizacji tematu przeprowadzono 42 kontrole u 42 pracodawców. W skontrolowanych 

podmiotach pracę świadczyło 415 osób, w tym 392 osoby zatrudnione w ramach stosunku 

pracy.  

Do kontroli wytypowano warsztaty mechaniczne użytkujące m.in. dźwigniki 

samochodowe i zbiorniki ciśnieniowe. Ponadto kontrolą objęto 4 zakłady, w których 

wykonywane były prace lakiernicze. 

Poniżej przedstawiono poddział zakładów wg liczby pracujących: 

 od 1 do 9 zatrudnionych: 29 zakładów, 

 od 10 do 49 zatrudnionych: 13 zakładów. 

 

Stwierdzono w trakcie kontroli nieprawidłowości: 

Tabela 13. W warsztatach mechanicznych 

Badane zagadnienie 

Liczba 
zakładów,  
w których 
problem 
objęto 

kontrolą 

Liczba osób, 
stanowisk, 

pomieszczeń 
maszyn 
objętych 
kontrolą 

Stwierdzone 
nieprawidło-

wości 
dotyczyły 

Uwagi 

Czy pracownicy 
posiadają aktualne 

badania lekarskie na 
zajmowanych 

stanowiskach (wstępne, 
kontrolne, okresowe) 

41 196 osób 24 osób 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 29,3% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku 

aktualnych badań 
lekarskich lub 

nieterminowego ich 
wykonywania. 

Czy pracownicy odbyli 
szkolenia wstępne  
z zakresu BHP na 

zajmowanych 
stanowiskach 

41 197 osób 41osób 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 26,8% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie dopuszczania 
pracowników do pracy 

bez szkoleń wstępnych. 

Czy pracownicy 
posiadają aktualne 

szkolenia okresowe z 
zakresu BHP 

39 167 osób 31 osób 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 30,8% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku szkoleń 

okresowych 
pracowników 
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Czy osoby świadczące 
prace w zakładzie 

posiadają odpowiednie 
uprawnienia 

kwalifikacyjne (np. 
uprawnienia spawacza) 

18 32 osoby 1 osoby 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 5,6% 

zakładów. 
Nieprawidłowość 

dotyczyła braku osób 
uprawnionych  

do wykonywania prac 
spawalniczych w 

zakładzie 

Czy pracodawca 
dokonał oceny ryzyka 

zawodowego, czy ocena 
ryzyka spełnia 

wymagania określone w 
przepisach 

42 82 stanowiska 
23 

stanowiska 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 50% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku 

dokonania oceny ryzyka 
zawodowego na 

wszystkich 
stanowiskach pracy. 

Czy pracodawca 
zapoznał pracowników  

z oceną ryzyka 
zawodowego 

38 178 osoby 29 osób 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 29% 
zakładów. 

Czy pracodawca ustalił 
środki ochrony 

indywidualnej oraz 
rodzaj odzieży i obuwia, 
jakie należy stasować 

na poszczególnych 
stanowiskach pracy 

38 72 stanowiska 35 stanowisk 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 44,7% 
zakładów. 

Czy pracodawca 
wyposażył pracowników  

w środki ochrony 
indywidualnej, odzież  
i obuwie robocze, czy 
pracownicy stosują 
przydzieloną środki 
ochronny osobistej, 

odzie i obuwie 

40 164 osoby 53 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 27,5% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie niewyposażenia 
pracowników w odzież  

i obuwie robocze. 

Czy pracodawca 
udostępnił pracownikom 
instrukcje bhp dotyczące 
maszyn i urządzeń oraz 

prowadzonych 
procesów stwarzających 
zagrożenia wypadkowe 

39 101 stanowisk 
23 

stanowiska 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 25,6% 

zakładów. 

Czy pracodawca 
wytypował czynniki 

środowiska pracy do 
badań i pomiarów 

35 50 stanowisk 
22 

stanowiska 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 37,1% 

zakładów. 

Czy pracodawca 
wykonał pomiary 

czynników szkodliwych, 
czy pomiary zostały 

wykonane przez 
laboratorium 

akredytowane 

23 33 stanowiska 21 stanowisk 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 60,9% 
zakładów. 
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Czy pracodawca 
uzyskał decyzje UDT 

zezwalające na 
eksploatację urządzeń 

technicznych 
podlegających dozorowi. 

37 97 urządzeń 26 urządzeń 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 35,1% 
zakładów. 

Czy pracodawca 
wyposażył stanowiska 

pracy w maszyny i 
urządzenia spełniające 

wymagania oceny 
zgodności, oznakowanie 

znakiem CE, 
wyposażenie maszyny 

w deklarację zgodności i 
instrukcję obsługi w 

języku polskim. 

32 115 urządzeń 7 urządzeń 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 18,8% 
zakładów. 

Czy eksploatowane 
maszyny spełniają 

wymagania minimalnych 
- prawidłowe 

zabezpieczenie miejsc 
niebezpiecznych, opis 

układu sterowania, 
przeglądy, instrukcje 

obsługi 

37 93 maszyny 29 maszyn 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 54,1% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku 

wymaganych osłon lub 
braku zabezpieczeń 

osłon przed możliwością 
ich otworzenia podczas 

pracy bez użycia 
dodatkowych narzędzi. 

Czy w zakładzie są 
zabezpieczone, 

oznaczone barwami 
bezpieczeństwa miejsca 

niebezpieczne 

34 
77 stanowisk 

(miejsc) 

42 
stanowiska 
(miejsca) 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 55,9% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie niewyznaczenia 

stref niebezpiecznych  
w obszarze dźwigników 

samochodowych. 

Czy są przestrzegane w 
zakładzie przepisy 

dotyczące 
magazynowania 

32 43 stanowiska 
24 

stanowiska 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 53,1% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku 

oznaczenia 
dopuszczalnego 

obciążenia regałów oraz 
nieprawidłowego 

składowania paliwa. 

Czy pracodawca 
zapewnił właściwe 

pomieszczenia pracy 
(wysokość, 

powierzchnia, 
oświetleniu światłem 

dziennym, ogrzewanie, 
zapewnienie 

odpowiedniej wymiany 
powietrza). Jaki jest stan 

bhp pomieszczeń 

38 
76 

pomieszczeń 
10 

pomieszczeń 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 21,1% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie: braku ładu  

i porządku  
w pomieszczeniach, 

niewłaściwej 
powierzchni hal napraw, 

oraz niewłaściwej 
wysokości przejść. 
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Czy pracodawca 
zapewnił pracownikom 

pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne 

zgodne z 
obowiązującymi 

przepisami. Jaki jest 
stan bhp pomieszczeń 

37 
77 

pomieszczeń 

23 
pomieszcz- 

enia 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 48,7% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie: rodzaju i 

wielkości pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych 
oraz niewłaściwego ich 

wyposażenia. 

Czy pracodawca 
potwierdził pomiarami 
parametry oświetlenia 

elektrycznego stanowisk 
pracy, Czy oświetlenie 
spełnia wymagania PN 

36 
54 

pomieszczenia 
31 

pomieszczeń 

Nieprawidłowości 
stwierdzono w 58,3% 

zakładów. Dotyczyły one 
głównie braku pomiarów 
parametrów oświetlenia 

elektrycznego w 
miejscach, w których 

mogą przebywać 
pracownicy. 

Czy pracodawca 
potwierdził pomiarami 
skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej 

eksploatowanej w 
zakładzie instalacji 

elektrycznej i 
eksploatowanych 

maszyn. 

Czy zapewniono 
ochronę 

przeciwporażeniową 

41 48 instalacji 22 instalacje 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 41,5% 
zakładów. 

 

Tabela 14. W lakierniach samochodowych 

Badane zagadnienie 

Liczba 
zakładów, w 

których 
problem 
objęto 

kontrolą  

Liczba osób, 
stanowisk 

pomieszczeń, 
maszyn 
objętych 
kontrolą 

Stwierdzone 
nieprawidło 

-wości 
dotyczyły 

Uwagi 

Czy w zakładzie 
dokonano oceny ryzyka 

związanego z 
możliwością wystąpienia 

w miejscach pracy 
atmosfery wybuchowej 

(lakiernia, miejsce 
nanoszenia podkładu, 

miejsce mieszania 
lakierów, urządzenia do 

mycia pistoletów 
malarskich)  

4 4 stanowiska 2 stanowiska 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 50% 
zakładów.  

Czy pracodawca 
sporządził dokument 
zabezpieczenia przed 

wybuchem  

3 3 stanowiska 1 stanowisko 
Nieprawidłowości 

stwierdzono w 33,3% 
zakładów.  
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Czy oznakowano strefy 
zagrożenia wybuchem 

Ex 
2 2 stanowiska 0   

Czy urządzenia 
eksploatowane w 

strefach zagrożonych 
wybuchem posiadają 

odpowiednią kategorię 
ochrony ATEX  

1 1 urządzenie 0   

Czy kabina lakiernicza 
została wyposażona w 

instrukcję 
bezpieczeństwa i 

higieny, czy kabina 
została oznakowana 
tabl. ostrzegawczymi 
(np. zakaz używania 

otwartego ognia, 
palenia), czy prace są 
wykonywane zgodnie z 

jej treścią  

4 4 kabiny 0   

Najmniej nieprawidłowości stwierdzono podczas kontroli zagadnień dotyczących 

obowiązku posiadania przez pracowników uprawnień kwalifikacyjnych. Brak ten wystąpił 

jedynie w jednym zakładzie. Natomiast najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w związku z:  

 brakiem zabezpieczenia oraz oznakowania występujących stref niebezpiecznych; 

nieprawidłowość wystąpiła w 55,9% zakładów (w 42 miejscach),  

 brakiem wytypowania czynników środowiska pracy w części lub w pełnym zakresie; 

nieprawidłowość wystąpiła w 37,1% zakładów (22 stanowiska), 

 brakiem wykonania pomiarów środowiska pracy; nieprawidłowość wystąpiła w 60,9% 

zakładów (21 stanowisk), 

 brakiem wywiązania się z obowiązku dokonania oceny ryzyka zawodowego w całości 

lub na wszystkich stanowiskach pracy; nieprawidłowość wystąpiła w 50% zakładów  

(23 stanowiska). 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

Kontrole zostały przeprowadzone głównie w małych zakładach zatrudniających  

do 9 pracowników. Zdaniem większości 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. Ponadto pracodawcy wskazują na niejasne 

przepisy, brak jednolitych interpretacji oraz częste zamiany obowiązujących przepisów. 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
102 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na niedostateczną znajomość 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 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 nie będące pracownikami i pojawiające się sporadycznie na terenie 

zakładów. Oceniając pracę osób wykonujących obowiązki służby bhp można mieć duże 

zastrzeżenia co do ich fachowości.  

 

Podjęte działania prewencyjne: 

W 2016 r. 16 warsztatów samochodowych zostało objętych programem 

prewencyjnym „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – prewencja wypadkowa”. 

Celem programu było: 

 wsparcie merytoryczne przedsiębiorstw, które są zaangażowane w osiągnięcie poprawy 

poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie zagrożeń wypadkowych, 

 zwrócenia uwagi na ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy, w tym na relację 

kosztów ubezpieczeniowych oraz kosztów wypadków przy pracy do nakładów na 

poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, 

 upowszechniania problematyki zarządzania bhp w ramach współpracy z partnerami 

społecznymi, organami nadzoru nad warunkami pracy, stowarzyszeniami branżowymi. 

W ramach programu zostało przeprowadzone przez inspektorów pracy szkolenie dla 

pracodawców w Okręgowym Inspektoracie Pracy obejmujące tematykę: 

 wypadków przy pracy: prowadzenie postępowania powypadkowego, wnioski i zalecenia 

profilaktyczne w aspekcie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, na których 

wystąpiły wypadki przy pracy; 

 wymagań minimalnych i zasadniczych dla maszyn i urządzeń wykorzystywanych  

w procesach pracy. Urządzeń poddozorowych. Czynników szkodliwych, 

niebezpiecznych i uciążliwych w środowisku pracy; 

 oceny ryzyka zawodowego w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie 

pracy.  

W następstwie kontroli Inspektorzy pracy w 6 przypadkach poinformowali Urząd 

Dozoru Technicznego o fakcie eksploatacji dźwigników oraz urządzeń ciśnieniowych bez 

wymaganych decyzji UDT.  

Ponadto 4 kontrole zostały przeprowadzone wspólnie z funkcjonariuszami policji  

w ramach ogólnoeuropejskiej akcji związanej z kontrolą legalności pojazdów. 
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Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych: 

W wyniku stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości 

inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne: 

 Liczba decyzji ogółem: 322, w tym: 

 decyzji ustnych 109, 

 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 5, 

 decyzji skierowania pracowników do innych prac 1, 

 decyzji zobowiązujących do wykonania badań i pomiarów 8, 

 decyzji opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 KPA) 45, 

Wydane decyzje dotyczyły ogółem 1158 pracowników. 

 Liczba wniosków w wystąpieniach: 57. Wnioski dotyczyły 237 pracowników. 

 Liczba poleceń: 8.  

 Nałożono 8 mandatów na łączną kwotę 8 500,- zł. oraz w 16 przypadkach zastosowano 

środki wychowawcze. 

 Skierowano jeden wniosek do sądu 

Ponadto udzielono 52 porady prawne, 107 porad technicznych i 14 dotyczących 

legalności zatrudnienia. 

 

Tabela 15. Wydano środki prawne: 

Zakres wydanych środków prawnych 
Wydano 
decyzji 

Wykonano 
decyzji 

Wydanych 
wniosków  
i poleceń 

Badania lekarskie na zajmowanych stanowiskach 
(badania wstępne, kontrolne, okresowe). 

9 6 5 

Szkolenia wstępne z zakresu BHP na zajmowanych 
stanowiskach. 

5 3 4 

Szkolenia okresowe z zakresu BHP. 9 5 2 

Uprawnienia kwalifikacyjne.   1 

Ocena ryzyka zawodowego. 23 16 6 

Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego. 1  2 

Ustalanie środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów 
odzieży i obuwia jakie należy stasować na 

poszczególnych stanowiskach pracy. 
16 12 2 

Wyposażanie pracowników w środki ochrony 
indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz 

egzekwowanie obowiązku stosowania przydzielonych 
środki ochronny osobistej, odzieży i obuwia. 

8 8  

Udostępnianie pracownikom instrukcje bhp dotyczących 
maszyn i urządzeń oraz prowadzonych procesów 

stwarzających zagrożenia wypadkowe. 
15 11 1 
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Wytypowanie czynników środowiska pracy do badań i 
pomiarów oraz wykonanie pomiarów czynników 

szkodliwych. 
24 14  

Spełnienia wymagań minimalnych przez maszyny i 
urządzenia. 

45 34  

Zabezpieczania, oznaczania barwami bezpieczeństwa 
miejsc niebezpiecznych. 

28 21 3 

Przestrzegania przepisów dotyczących magazynowania. 16   

Zapewniania właściwych pomieszczeń pracy pod 
względem wysokość, powierzchni, obowiązku oświetlania 

światłem dziennym, ogrzewania, zapewniania 
odpowiedniej wymiany powietrza) oraz stanu bhp 

pomieszczeń. 

22 20  

Zapewniania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz ich stan bhp. 

25 20  

Potwierdzania pomiarami parametry oświetlenia 
elektrycznego stanowisk pracy oraz spełniania wymagań 

PN. 
20 13  

Potwierdzania pomiarami skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej eksploatowanej w zakładzie 

instalacji elektrycznej i eksploatowanych maszyn oraz 
zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej. 

49 41  

 

Wypadki przy eksploatacji maszyn i prowadzonych pracach: 

W objętych kontrola zakładach nie stwierdzono wypadków związanych  

z wykonywaniem prac naprawczych pojazdów samochodowych. 

 

Podsumowanie: 

Większość objętych kontrolami zakładów to małe zakłady, w których dokonywane są 

zazwyczaj naprawy i czynności serwisowe starych samochodów nie objętych gwarancją. Do 

naprawy pojazdów rzadko są używane specjalistyczne narzędzia, które są wymagane przez 

producentów samochodów. Właściciele tych zakładów rzadko zwracają uwagę na warunki 

pracy, na stan maszyn i urządzeń. Różny jest także poziom kwalifikacji zatrudnionych 

pracowników oraz dostęp do specjalistycznych szkoleń organizowanych przez 

przedstawicieli producentów samochodów. 

W małych, nieautoryzowanych zakładach główne problemy dotyczące 

bezpieczeństwa wynikają z niedostatecznego nadzoru nad warunkami pracy. Stan ten 

wynika głównie z: 

 złej sytuacji ekonomicznej pracodawców i chęć obniżenia kosztów prowadzonej 

działalności, 
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 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, 

 brak szkoleń pracowników z zakresu technologii naprawy serwisowanych samochodów, 

 prowadzenia napraw wszystkich typów samochodów co powoduje, że trudno jest 

skompletować specjalistyczny osprzęt i narzędzia do wykonywania tych prac. 

 

Wnioski: 

Celowe jest kontynuowanie kontroli w samochodowych zakładach naprawczych  

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 należy objąć 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, 

 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. 

Wskazana jest kontynuacja działań informacyjnych i prewencyjnych skierowanych 

przede wszystkim do małych zakładów ze względu na niską znajomość obowiązujących 

przepisów bhp. 

Wskazane jest również 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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II.2.5.2. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach 

samorządu terytorialnego (prezydent, starosta, burmistrz, wójt). 

Charakterystyka kontrolowanych zakładów. 

W 2016 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono  

u 39 pracodawców 40 kontroli z zakresu przestrzegania przepisów o urlopach 

wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego w stosunku do pracowników 

zatrudnionych na podstawie wyboru (prezydent, starosta burmistrz, wójt). 

W 40 skontrolowanych zakładach zatrudnionych było ogółem 1991 osób, w tym: 

 na podstawie umów cywilnoprawnych: 170, 

 podmiotów samozatrudniających się: 1, 

 cudzoziemców: 0, 

 zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 1817, w tym: 

 kobiet: 1089, 

 młodocianych: 0, 

 niepełnosprawnych: 72, 

w tym kilkadziesiąt osób na podstawie wyboru. 

W organach administracji samorządowej (urzędach miast, gmin i starostwach) 

przeprowadzono także kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy o urlopach 

wypoczynkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.  

Nieudzielenie urlopów pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru stwierdzono 

w 5 przypadkach. W najbardziej drastycznym kontrola przeprowadzona w lutym 2016 roku 

wykazała niewykorzystanie przez wójta gminy 25 dni zaległego urlopu za 2014 r. i 26 dni 

niewykorzystanego urlopu za 2015 r. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 23 wystąpienia 

zawierające 38 wniosków dotyczących 401 pracowników. 

W związku ze stwierdzonymi podczas przeprowadzonych kontroli naruszeniami 

przepisów prawa pracy noszących znamiona wykroczeń przeciwko prawom pracownika 

zatrudnionego na podstawie wyboru oraz pracownika zatrudnionego na podstawie umowy  

o pracę inspektorzy pracy nałożyli na osoby odpowiedzialne: 

 5 mandatów karnych w łącznej wysokości 5 100,- zł,  

 4 środki wychowawcze (4 ostrzeżenia) za 4 wykroczenia.  

Nie skierowano przeciwko żadnej z osób wniosku do sądu grodzkiego o ukaranie 

karą grzywny. 
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Uzyskane efekty  

Efekty uzyskane w wyniku kontroli dotyczą pracowników zatrudnionych zarówno  

w oparciu o umowy o pracę, jak też na podstawie wyboru. Z odpowiedzi na skierowane 

wystąpienia wynika, że wobec 209 osób zostały wykonane wnioski dotyczące udzielania 

zaległych urlopów wypoczynkowych.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi co kilka lat wysyła do urzędów gmin, miast  

i starostw zapytania dotyczące ilości dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób 

zatrudnionych w tych organach na podstawie wyboru. Po analizie napływających odpowiedzi 

u wytypowanych pracodawców przeprowadzane są kontrole.  

Po kilku latach realizowania tego tematu można stwierdzić, że już sama akcja 

wysyłania do urzędów gmin, miast i starostw zapytań dotyczących ilości dni 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych organach na 

podstawie wyboru odniosła swój skutek; te osoby zaczęły wykorzystywać swoje zaległe 

urlopu i wiele z nich na dzień kontroli nie miało już zaległości urlopowych. Kontrole  

w wytypowanych podmiotach motywowały jeszcze bardziej do wykorzystywania kolejnych 

dni zaległego urlopu wypoczynkowego. Dzięki temu samorządy w 2014 r. wydały mniej 

pieniędzy na ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystane zaległe urlopy wypoczynkowe 

pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Urlopy niewykorzystane w trakcie 

kadencji wójta, burmistrza, prezydenta czy starosty, które nie uległy przedawnieniu, 

przekształciły się w prawo do ekwiwalentu po zakończeniu stosunku pracy, co nastąpiło  

z chwilą wygaśnięcia mandatu (art. 73 § 2 Kodeksu pracy).  

Ewentualność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy ma wciąż działanie motywujące  

do przestrzegania prawa pracy i udzielania pracownikom urzędów zatrudnionym na 

podstawie wyboru oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę urlopu 

wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, a jedynie 

wyjątkowo do końca września następnego roku kalendarzowego. Kontynowanie tematu  

w 2017 r. będzie miało sens, ponieważ kadencja obecnych władz samorządowych upływa  

w listopadzie 2018 r. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OBSZARZE 

PREWENCJI I PROMOCJI. 

Realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2016 roku 

przedsięwzięcia prewencyjne w swoim założeniu wspierały działalność kontrolną w sekcjach 

gospodarki o dużym nasileniu zagrożeń lub też stanowiły odrębne programy – kampanie 

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 XXIII edycji 

prestiżowego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Celem 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 15 pracodawców. Po zapoznaniu 

się z regulaminem konkursu i dokonaniu wewnętrznej analizy chęć wzięcia udziału  

w konkursie i sporządzenia wymaganych dokumentów wyraziło: 

 9 pracodawców w kategorii zakładów pracy do 50 zatrudnionych, 

 2 pracodawców w kategorii zakładów pracy od 51 do 250 zatrudnionych, 

 4 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. 

Rozstrzygnięcie etapu okręgowego konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło 

się w dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-

Technologicznego Sp. z o.o. w Łodzi w ramach uroczystego podsumowania działań 

prewencyjno-promocyjnych zrealizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi  
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w 2016 r. W podsumowaniu tym poza laureatami wzięli również udział przedstawiciele 

innych organów nadzoru i kontroli warunków pracy, stowarzyszeń działających w ochronie 

pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców, Dyrektor Gabinetu Głównego 

Inspektora Pracy Pani Ewa Dośla, inspektorzy pracy oraz kierownictwo Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi.  

 

Wręczenia nagród – pamiątkowych statuetek – wszystkim laureatom dokonali 

Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz Okręgowy Inspektor Pracy 

Andrzej Świderski. Nagrodzeni pracodawcy otrzymali również (co także należy już do tradycji  

w realizacji tego konkursu) pamiątkowe plakaty prezentujące kierowane przez nich 

przedsiębiorstwa.  
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Należy podkreślić, że zdobywcy pierwszych miejsc w okręgu we wszystkich trzech 

kategoriach: 

 P.P.H.U. „ADRIAN” Przetwórstwo Mięsne Katarzyna Szewczyk; 97-226 Żelechlinek,  

ul. L. Kruczkowskiego 5 w kategorii zakładów zatrudniających do 50 pracowników, 

 PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych;  

95-040 Koluszki, Słotwiny w kategorii zakładów zatrudniających 51 – 250 pracowników, 

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów,  

Marek Ciapała; 97-406 Bełchatów, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 w kategorii zakładów 

zatrudniających powyżej 250 pracowników, 
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zostali w dniu 30 listopada 2016 r. uhonorowani przez Głównego Inspektora Pracy 

Wyróżnieniami wręczonymi podczas uroczystości podsumowującej XXIII edycję konkursu  

na Zamku Królewskim w Warszawie. 
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W trakcie uroczystości w dniu 23 listopada 2016 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 2016 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.  

W 2016 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszonych zostało osiem budów  

z terenu województwa łódzkiego. Wszystkie zgłoszone inwestycje były budowami 

kubaturowymi, dzięki czemu łatwiej było dokonać porównania poszczególnych kryteriów 

oceny zawartych w regulaminie konkursu. Budowy różniły się natomiast wielkością  

i poziomem trudności realizowanych prac. Część inwestycji to były nowo budowane obiekty,  

a w kilku przypadkach adaptowano i rewitalizowano obiekty zabytkowe. Podobnie  

jak w latach poprzednich wszystkie budowy dysponowały dokumentami wymaganymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz miały opracowane plany bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja konkursowa powołana 

przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, kierując się kryteriami ustalonymi  

w regulaminie, wyłoniła czterech laureatów realizujących trzy budowy. 

 

 
 

Laureaci I miejsca 

ERBUD S.A. Oddział  

w Toruniu  

za budowę Centrum 

Biurowo- 

Konferencyjnego  

Nowa Formiernia  

w Łodzi 
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I miejsce zajęła firma ERBUD S.A. Oddział Toruń za budowę Centrum Biurowo-

Konferencyjnego „Nowa Formiernia” w Łodzi. Inwestycja obejmowała budowę nowego 

obiektu z infrastrukturą towarzyszącą i garażem podziemnym oraz adaptację i przebudowę 

dwóch istniejących budynków. Nadzór budowy wykazał się szczególną dbałością o wysoką 

jakość zabezpieczeń i poprawność nietypowych rozwiązań. Konsekwencja w egzekwowaniu  

od podwykonawców przepisów bhp, a także ciągła gotowość do udzielania pomocy  

w rozwiązywaniu nietypowych problemów przełożyła się na wysoki poziom bezpieczeństwa 

na placu budowy. Kierownikiem budowy był Marcin Czajka, a koordynatorem ds. bhp Adrian 

Sokół.  
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II miejsce zajęła budowa 9. kondygnacyjnego budynku biurowego z parkingiem 

podziemnym wraz z przebudową i adaptacją istniejącego zabytkowego budynku 

pofabrycznego centrum Łodzi. Obiekt budowany był na niewielkim terenie w ścisłej 

zabudowie miejskiej w sąsiedztwie ruchliwej ulicy. Generalnym wykonawcą była firma 

SKANSKA SA Oddział Budownictwa Ogólnego w Łodzi. Wysokie standardy bezpieczeństwa 

dotyczące nie tylko przygotowania pracowników, ale także zastosowanych zabezpieczeń  

i urządzeń technicznych są od lat podstawą działania firmy. Kierownikiem budowy był Rafał 

Głaz, a koordynatorem ds. bhp Łukasz Zagajewski. 
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III miejsce zajęła budowa „Amerykanka Residence” w Wieluniu. Jest to budowa 

dwóch apartamentowców oraz unikalnych loftów w rewitalizowanym budynku byłego młyna  

z początku XX wieku. Adaptacja młyna przewidywała m.in. wymianę stropów, co wymagało 

zabezpieczenia ścian przed zawaleniem. Niestandardowe prace, a także niewielka 

powierzchnia budowy wymagały od wykonawców szczególnej dyscypliny w zapewnianiu 

bezpieczeństwa. Szczególną uwagę komisji konkursowej przykuły nowatorskie, proste  

w wykonaniu, ale bardzo skuteczne sposoby likwidacji zagrożeń. Kierownikiem budowy był 

Jacek Rychlik. Budowę realizowały dwie firmy: 

1. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” SA.  

2. Usługi Budowlane Arkadiusz Olak z Osjakowa. 
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Wręczenia nagród laureatom dokonali Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy 

Ewa Dośla wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy Andrzejem Świderskim w obecności 

przedstawicieli Marszałka Województwa, Przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

przedstawicieli związków zawodowych, stowarzyszeń służby bhp oraz związków 

pracodawców.  

Na podsumowaniu obecni byli przedstawiciele lokalnej prasy i radia (Zetka Gold, 

Radio Parada). Informacje o laureatach ukazały się m. in. w Dzienniku Łódzkim. 

Wzorem lat ubiegłych Okręgowy Inspektorat Pracy opracował pamiątkowy plakat 

prezentujący laureatów konkursu. Plakat został wręczony przedstawicielom wszystkich 

nagrodzonych budów.  
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W 2016 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi realizował również program 

prewencyjny dla mikro zakładów „Zdobądź dyplom PIP”. Celem programu jest poprawa 

praworządności w stosunkach pracy oraz ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach 

zatrudniających do 9 pracowników poprzez: 

 przeszkolenie pracodawców, rekrutowanie do udziału w programie prewencyjnym  

i przekazywanie materiałów edukacyjnych oraz materiałów służących samokontroli, 

 oddziaływanie na pracodawców, którzy przystąpią do programu prewencyjnego, 

(wspieranie wiedzą i doświadczeniem), mające na celu poprawę warunków bhp oraz 

doprowadzenia zakładu pracy do stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa 

pracy, 

 upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom 

wypadkowym i ograniczania ryzyka zawodowego,  

 upowszechnianie problematyki bhp w mikro zakładach w ramach współdziałania  

z partnerami wspierającymi program (m.in. ZRP, OHP, ZUS, organy samorządu 

terytorialnego, eksperci, grupy producenckie i inne łączące pracodawców). 

Do programu zakwalifikowano wstępnie 56 pracodawców, pozytywnie oceniono  

53 zakłady pracy, w tym 18 pracodawców z Łodzi i okolic, 16 z terenu Oddziału w Sieradzu,  

9 pracodawców z terenu Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim, 7 pracodawców z terenu 

Oddziału w Skierniewicach oraz 3 pracodawców z terenu Oddziału w Kutnie. 
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Pracodawcom biorącym udział w programie „Zdobądź Dyplom PIP” dyplomy wręczyli 

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Janusz Grodzki oraz Kierownik Oddziału  

w Sieradzu, Ryszard Wardęga, p.o. Kierownik Oddziału w Skierniewicach Dariusz Iwańczyk, 

Kierownik Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim Marek Kuźmiński oraz Kierownik Oddziału  

w Kutnie Barbara Krajniak. 

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 
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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 XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016  

zgłosiło się 79 gospodarstw rolnych; w trakcie wizytacji 9 gospodarstw 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. Na rywalizujących 70 gospodarstw rolnych 25 było z terenu 

działania Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim, 25 z terenu działania 

Placówki Terenowej KRUS w Zduńskiej Woli oraz 20 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.  

W dniach 22 i 23 czerwca 2016 roku komisja wojewódzka zwizytowała wszystkie  

9 gospodarstw zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, sporządziła dokumentację 

zdjęciową i dokonała oceny gospodarstw na „arkuszu oceny gospodarstwa”, będącego 

załącznikiem do regulaminu konkursu. Wyłoniła również zwycięzcę etapu wojewódzkiego, 

który reprezentował województwo łódzkie w etapie krajowym.  

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, 

 stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, 
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 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 oceny 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 wykonywanej 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 przekazywali rolnikom wydane przez 

Główny Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy  

w rolnictwie. 

Nieprawidłowości stwierdzane w czasie wizytacji gospodarstw rolnych miały charakter 

powtarzalny, w szczególności stwierdzano: 

 teren wokół budynków gospodarczych: 

 niezabezpieczone otwory technologiczne, zbiorniki na gnojowicę, szamba, studnie,  

 nierówne, śliskie podłoże, zastawione ciągi komunikacyjne, 

 brak oznakowania wyjść i dróg ewakuacyjnych, 

 budynki: 

 nierówne posadzki i podłogi 

 progi w wejściach i przejściach, 

 niezabezpieczone otwory stropowe i ścienne, 

 nieprawidłowo zabezpieczone wejścia do pomieszczeń usytuowanych na 

wysokości, nieprawidłowe lub zastawione schody, 

 ciasne, wąskie pomieszczenia inwentarskie, konieczność zadawania karmy 

wewnątrz kojców dla zwierząt, 

 uszkodzone i niestabilne drabiny, 

 maszyny i urządzenia techniczne: 

 zły stan techniczny maszyn i urządzeń, uszkodzone zaczepy przyczep 

ciągnikowych, brak osłon wałów przekazu mocy, brak osłon części ruchomych 

maszyn i urządzeń (np. piły tarczowe), niesprawne ciągniki rolnicze – układ 
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hamulcowy, układ kierowniczy, ogumienie, brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, 

brak kabin ochronnych, 

 zły stan maszyn, urządzeń, narzędzi warsztatowych,  

 instalacje i urządzenia energetyczne: 

 zły stan sieci i instalacji elektroenergetycznych, uszkodzona instalacja elektryczna, 

naprawiane wkładki bezpiecznikowe, uszkodzone gniazda elektryczne, 

niezabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym przewody elektryczne, 

 inne nieprawidłowości: 

 brak odzieży i obuwia roboczego, a także środków ochrony indywidualnej, 

 brak sprzętu przeciwpożarowego, 

 brak lub źle zabezpieczone magazyny środków ochrony roślin. 

W dniu 14 lipca 2016 r. w Sali Kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi odbyła 

się konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy w rolnictwie podsumowująca etap 

wojewódzki XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. 

Głównymi organizatorami konferencji byli: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Bratoszewicach. Konferencja była finansowana z funduszy Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. Wśród współorganizatorów znaleźli się: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 

„TUW” w Łodzi, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, 

Oddział Terenowy ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda 

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, firmy Oxyline sp. z o.o. z Pabianic i Fortech 

Technology. 

Na Konferencję zostali zaproszeni wszyscy rolnicy biorący udział w Konkursie 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 79 rolników wraz z małżonkami, członkowie Komisji 

Wojewódzkiej ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, przedstawiciele władz wojewódzkich  

i samorządowych oraz dyrektorzy instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. 

Wśród gości byli: 

 Posłowie na Sejm R.P.: Anna Milczanowska i Grzegorz Wojciechowski, 

 Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, 

 członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik, 

 dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS Cezary Nobis, 

 radni Sejmiku Województwa Łódzkiego: Ilona Rafalska, Piotr Adamczyk, Robert Baryła, 

Andrzej Górczyński, 

 Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi Urszula Sztuka-Polińska, 

 dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi Paweł Jegier, 
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 dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmiany w Sulejowie Przemysław Majchrowski, 

 dyrektor Biura Regionalnego TUW w Łodzi Anna Bieniawska, 

 dyrektor sprzedaży firmy Oxyline Ewelina Janicka, 

 zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi Janina Golińska, 

 zastępca dyrektora ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach Małgorzata Gabryelczak , 

 członek zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Ewa Bednarek, 

 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych Janusz 

Ciesielski, 

 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego Grażyna Czyżak, 

 zastępca dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Włodzimierz Wojtaszek, 

 Wójt Gminy Brójce Radosław Agaciak, 

 Wójt Gminy Widawa Michał Włodarczyk, 

 Duszpasterz Rolników Archidiecezji Łódzkiej ksiądz Jarosław Leśniak, 

 Członek Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Jolanta Mitka, 

 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi reprezentował 

młodszy brygadier Piotr Łukasik, 

 aspirant Arkadiusz Bujwicki, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Łodzi. 

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady: 

 Działania prewencyjne podjęte na terenie województwa łódzkiego prowadzące  

do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej – Przemysław Kraska Oddział 

Regionalny KRUS w Łodzi, 

 Wyniki działalności prewencyjno-kontrolnej PIP w gospodarstwach rolnych – Janusz 

Krupa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 

 Bezpieczne Składowanie Paliw – Paweł Płacheta, Fortis Technology, 

 Ochrona słuchu, oczu i głowy rolnika podczas pracy – Adam Żurawski, Oxyline, 

 Zdarzenia ubezpieczeniowe w aspekcie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu 

posiadania gospodarstwa rolnego – Anna Bieniawska, „TUW” w Łodzi. 

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni przez współorganizatorów konkursu, członków 

Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa pracy w rolnictwie: Oddział Regionalny 

KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego  

(dla najmłodszych uczestników finału wojewódzkiego), Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za wspomniane wcześniej najbezpieczniejsze 

gospodarstwo pod względem chemizacyjnym, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR za najlepiej 

wdrażane zasady cross-compliance, Oddział Terenowy ARR w Łodzi za najlepsze pod 
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względem bhp stanowiska przy produkcji owoców, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolitę 

Łódzkiego, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Puchary dla laureatów ufundowali: Wojewoda 

Łódzki oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. W Konferencji 

uczestniczyła Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Janina Golińska, która wręczała 

nagrody laureatom Konkursu. W dniu 03.11.2016 roku w czasie posiedzenia Wojewódzkiej 

Komisji ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy został 

zaprezentowany film pt. „BHP w rolnictwie”, który został utworzony z materiału nagranego  

w gospodarstwach rolnych laureatów Etapu Regionalnego XIV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W filmie zostały ukazane zasady bhp, których 

należy przestrzegać w pracy rolnika. Sami rolnicy omówili rozwiązania wpływające  

na zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, które zastosowali w swoich 

gospodarstwach. Środki na nagranie i emisję filmu pochodzą z Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w ramach programu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Film został wyemitowany  

w TVP3 w niedzielę w dniu 27.11.2016 r. o godzinie 10.45.  

Znaczna ilość zagrożeń dla zdrowia i życia osób wykonujących prace w rolnictwie 

indywidualnym była powodem prowadzenia działań prewencyjno-promocyjnych pod hasłem 

„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. W ramach tych działań, 

koordynowanych przez Wojewódzką Komisję ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przy 

Okręgowym Inspektorze Pracy, zrealizowaliśmy m.in.: 

 

 Wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych.  

W 2016 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 63 wizytacje prac polowych, 

w tym 21 wizytacji wiosennych prac polowych, 25 wizytacji prac żniwnych i 17 prac 

jesiennych. 

W czasie wizytacji prac polowych stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym  

46 z 63 skontrolowanych ciągników rolniczych (łącznie 66 nieprawidłowości),  

np.: brak kabiny lub ramy ochronnej, brak sygnalizacji świetlnej i akustycznej, zużyte 

ogumienie, brak trójkąta ostrzegawczego, brak lusterek. Ponadto oceniono 25 przyczep 

ciągnikowych, z których 17 nie spełniało wymagań przepisów (25 nieprawidłowości, które 

polegały głównie na braku i niepodłączeniu hamulców, oświetlenia i braku zawleczek  

w zaczepach burt). Stwierdzono 8 przypadków (z 16 zwizytowanych) niewłaściwego sprzęgu 

ciągnika z przyczepami i 7 przypadków (z 35 zwizytowanych) nieprawidłowo sprzęgniętych 

ciągników z maszynami. Najczęściej brakowało oryginalnych bolców w zaczepach ciągników 

i zawleczek blokujących. 
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W czasie polowych prac stwierdzono 20 przypadków (na 22 wizytowane maszyny) 

braku osłon na wał przekazu mocy z ciągnika na maszyny rolnicze. Na przykład w czasie 

kontroli wiosennych prac polowych stwierdzono 3 przypadki braku osłony na wał 

przegubowo-teleskopowy rozrzutnika obornika, 1 przypadek braku osłony na wał 

przegubowo-teleskopowy rozsiewacza nawozów, 1 przypadek braku osłony na wał 

przegubowo-teleskopowy przetrząsacza do siana i 1 przypadek braku osłony na wał 

przegubowo-teleskopowy dwubębnowej kosiarki rotacyjnej zawieszonej na ciągniku 

rolniczym. W czasie prac żniwnych stwierdzono 5 przypadków braku osłon na wał 

przegubowo-teleskopowy przekazu mocy pras wysokiego zgniotu do słomy. W czasie prac 

żniwnych skontrolowano 9 kombajnów i stwierdzono 6 przypadków braku osłon bocznych 

zespołu żniwnego kombajnu i 8 przypadków braku osłon przekładni napędowych przyrządu 

żniwnego. Ponadto stwierdzono 1 przypadek usuwania zapchania prasy przy włączonym 

napędzie i 5 przypadków braku osłon na koło zamachowe prasy. W trakcie wizytacji 

jesiennych prac polowych stwierdzono 3 przypadki obsługi rozrzutnika obornika bez osłon na 

wał przegubowo-teleskopowy, na adapter i bez siatki ochronnej i 1 kombajn do zbioru 

ziemniaków „Anna” bez osłony wału przegubowo-teleskopowego. W trakcie wizytacji prac 

polowych stwierdzono 20 zagrożeń wynikających z nieprawidłowego transportu maszyn 

rolniczych po drogach publicznych, a mianowicie maszyny poruszały się bez sygnalizacji 

świetlnej i wymaganego oznakowania. Ponadto stwierdzono 2 przypadki niebezpiecznego 

przewozy ludzi, w jednym przypadku stwierdzono, że na sadzarce do ziemniaków podczas 

pracy na polu i podczas jazdy z pola na podwórze przebywało 2 dorosłych synów rolnika,  

a w drugim przypadku, że na burcie rozrzutnika obornika w czasie prac transportowych 

siedział mężczyzna. 

Podczas przeprowadzonych wizytacji inspektorzy pracy zwracali uwagę rolnikom  

na bezpieczeństwo pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych oraz omawiali 

nieprawidłowości, które stwierdzali w trakcie wizytowanych prac. Ponadto inspektorzy 

wręczali rolnikom wydane przez Główny Inspektorat Pracy poradniki i broszury propagujące 

zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

 

 Konkursy dla rolników 

W 2016 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 3 konkursy wiedzy o bhp  

w rolnictwie, w konkursach tych uczestniczyło 27 rolników. 

1. Konkurs bhp w czasie XI Piotrkowskich Targów Ogrodniczych ”Pamiętajmy  

o ogrodach”. W czasie targów w dniu 17.04.2016 r. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy  

w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z KRUS Tomaszów Mazowiecki i Łódzkim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował 
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konkurs wiedzy bhp w rolnictwie dla rolników zwiedzających wystawę. W konkursie 

wzięło udział 10 rolników, a 3 najlepszych zostało nagrodzonych nagrodami 

ufundowanymi przez KRUS. 

2. Konkurs bhp w czasie XXV Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej „ROL-SZANSA 

2016”. W dniu 28 sierpnia 2016 r. Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Piotrkowie 

Trybunalskim przeprowadził wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

i Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego konkurs BHP dla rolników pt. „BHP  

w Rolnictwie”. Do konkursu przystąpiło 12 rolników. W tym samym dniu na scenie 

wystawy odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Nagrody 

ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Komunikaty o konkursie były nadawane przez spikera z punktu 

informacyjnego wystawy. O uroczystości informowało „Radio Piotrków”, „Dziennik 

Łódzki” i Gazeta Targowa „Rol-Szansa 2016”.  

3. Konkurs Bezpiecznej Orki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie.  

W dniu 01.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbył się  

II Powiatowy Konkursie Bezpiecznej Orki pod patronatem honorowym Starosty 

Skierniewickiego. Współorganizatorami konkursu byli : 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, 

 Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 

 Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, 

 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy w Skierniewicach, 

 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Celem konkursu było upowszechnienie wśród rolników znajomości zasad orki  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. W konkursie orki wzięło udział 5 rolników  

i 3 uczniów ZSP w Głuchowie.  

 

 Szkolenia rolników 

W 2016 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 3 szkolenia dla 175 rolników;  

1 samodzielnie bez partnerów społecznych dla 50 rolników i 2 wspólnie z partnerami 

społecznymi dla 125 rolników. 

1. Szkolenie rolników z zakresu bhp przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin. 

W dniu 18.03.2016 r. inspektor pracy wspólnie z inspektorem prewencji KRUS 

przeprowadzili szkolenie na temat bhp przy stosowaniu środków ochrony roślin. 

Szkolenie pt. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym” zorganizowano 
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w ramach szkolenia Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Bratoszewicach. W szkoleniu uczestniczyło 25 rolników. 

2. Szkolenie rolników w Szkole Podstawowej w Nowem. W dniu 13.05.2016 r. na terenie 

Szkoły Podstawowej w Nowem inspektorzy pracy spotkali się z rolnikami – rodzicami 

uczniów tej szkoły. Spotkanie miało na celu szkolenie -propagowanie informacji na temat 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. W czasie szkolenia został wyświetlony film 

edukacyjny na temat bhp w rolnictwie; na zakończenie spotkania rozdano materiały 

promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące pracy rolników. 

3. Konferencja podsumowująca etap wojewódzki XIV Ogólnokrajowego Konkursu 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”. W dniu 14.07.2016 r. w sali kolumnowej 

Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona bezpieczeństwu 

pracy w rolnictwie podsumowująca etap wojewódzki XIV Ogólnokrajowego Konkursu 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”. Na Konferencję zostali zaproszeni wszyscy 

rolnicy biorący udział w Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, tj. 79 rolników 

wraz z małżonkami, członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. bezpieczeństwa i higieny 

pracy w rolnictwie, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorzy 

instytucji pracujących na rzecz rolnictwa i posłowie. Na Konferencji wygłoszono  

5 referatów dotyczących bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

 

 Konkursy dla uczniów szkół wiejskich 

W 2016 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 9 konkursów na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów 

wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w konkursach uczestniczyło 298 

uczniów; 4 konkursy dla 223 uczniów inspektorzy pracy zorganizowali bez partnerów 

społecznych, 5 wspólnie z Oddziałem Regionalnym KRUS w Łodzi dla 131 uczniów. 

1. Międzygminny konkurs pt. „Bezpieczne na wsi” w Szkole Podstawowej w Sadykierzu.  

W dniu 08.06.2016 inspektor pracy uczestniczył w finale konkursu gminnego wiedzy na 

temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie pt. „BEZPIECZNIE NA WSI” zorganizowanym 

w Szkole Podstawowej w Sadykierzu dla uczniów z klas gimnazjalnych szkół  

z miejscowości: Poświętne, Lubochnia oraz Rzeczyca.  

2. Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na Wsi – Niebezpieczne atrakcje w wakacje” – etap 

wojewódzki. Podsumowanie etapu wojewódzkiego VI Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – Niebezpieczne atrakcje w wakacje!” 

odbyło się w dniu 7 czerwca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi. Głównymi organizatorami konkursu i fundatorami nagród byli Oddział 

Regionalny KRUS w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 
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Współorganizatorami i fundatorami nagród byli również inni przedstawiciele 

Wojewódzkiej Komisji do spraw bezpieczeństwa pracy w rolnictwie przy Okręgowym 

Inspektorze Pracy w Łodzi. W konkursie wzięło udział 1606 uczniów ze 125 szkół 

podstawowych województwa łódzkiego. Komisja na etapie wojewódzkim postanowiła 

nagrodzić i wyróżnić po 15 uczniów w każdej z dwóch kategorii wiekowych. 

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród swoją obecnością 

zaszczycili: gospodarz finału, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Łodzi starszy bryg. Paweł Stępień; dyrektor oddziału regionalnego KRUS  

w Łodzi Tomasz Nowicki, który prowadził uroczystość; Andrzej Świderski – Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi, Paweł Jegier – dyrektor Łódzkiego Oddziału ARiMR, Jerzy 

Kuzański – dyrektor biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Grażyna Czyżak – 

zastępca dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Łodzi, Gabriela Sadowska – kierownik 

administracyjny Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Bratoszewicach, Anna Krajewska reprezentująca Łódzkiego Kuratora Oświaty; 

Jagoda Perliceusz-Biazik z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi oraz 

Przemysław Dobrowolski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.  

Po wręczeniu nagród i wyróżnień dzieci spotkały się z Przemysławem 

Dobrowolskim z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, który omówił 

najważniejsze zasady bezpiecznego zachowania w lesie. Podczas finału odbywała się 

również wystawa sprzętu i umundurowania strażackiego. 

Patronat medialny nad konkursem objęły miesięczniki „RADA” i „W Nowej Roli”. 

3. Konkurs pt. „Bezpieczne wakacje na wsi ” w Zespole Szkół w Wiadernie. W dniu 

15.06.2016 w Zespole Szkół w Wiadernie inspektor pracy uczestniczył w finale  

i podsumowaniu międzygminnego konkursu plastycznego pt. „Bezpieczne wakacje na 

wsi”. Konkurs został zorganizowany dla uczniów 4 szkół gimnazjalnych z terenu gminy 

Tomaszów Mazowiecki: Gimnazjum w Zespole Szkół w Komorowie, Gimnazjum  

w Zespole Szkół w Wiadernie, Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Smardzewicach i Gimnazjum w Zespole Szkół w Zawadzie. Organizatorem Konkursu 

byli: Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Piotrkowie Tryb., Placówka Terenowa Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Maz, Dyrektor Zespołu Szkół  

w Wiadernie oraz Wójtowie Gmin w Tomaszowie Maz., Lubochni i Ujeździe. 

Do konkursu zgłoszonych zostało 30 prac wykonanych przez uczniów pod 

merytorycznym nadzorem nauczycieli plastyki. Do oceny komisji konkursowej 

zakwalifikowano 30 prac. Wszystkie prace przedstawiały różne zagrożenia wypadkowe 

występujące podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym lub rozwiązania 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za rok 2016 

 

 
128 

poprawiające bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody rzeczowe ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego oraz Wójtów Gmin: Tomaszów Maz., Lubochnia i Ujazd.  

4. Konkurs pt. „Bezpiecznie w domu i zagrodzie” w Szkole Podstawowej w Błędowie.  

W dniu 23.06.2016 roku przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie w domu  

i zagrodzie” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Błędowie, w którym wzięło udział  

48 dzieci. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowego 

Inspektora Pracy w Łodzi, a wszyscy uczestnicy gadżety i broszury prewencyjne 

Państwowej Inspekcji Pracy. 

5. Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Rząśni. W dniu 24.06.2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni 

podsumowano konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje”. Nagrody i upominki  

dla uczestników konkursu ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. W konkursie 

wzięło udział 67 uczniów. 

6. Konkurs pt. „Bezpieczne wakacje w domu i zagrodzie” w Szkole Podstawowej  

w Nowem. W dniu 24.06.2016 roku w Szkole Podstawowej w Nowem przeprowadzono 

konkurs pt. „Bezpieczne wakacje w domu i zagrodzie” dla 73 uczniów. Nagrody  

i upominki dla uczestników konkursu ufundował Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. 

7. Konkurs plastyczny w ramach akcji „Wędrujący Artysta Lata 2016” w Zduńskiej Woli.  

W dniu 07.07.2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi spotkali 

się z dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich w ramach akcji „Wędrujący Artysta Lata 

2016”. Dzieci i młodzież uczestniczyli w autorskim programie Hufca Pracy 5-15  

w Zduńskiej Woli. W ramach zorganizowanych tam zajęć „Bezpieczne wakacje” 

inspektorzy pracy spotkali się z grupą 35 dzieci i młodzieży z okolicznych gospodarstw 

rolnych i przeprowadzili prelekcje i pogadankę na temat bezpieczeństwa na wsi oraz 

zaprezentowali filmy dotyczące tej problematyki. W drugiej części spotkania autorzy 

najlepszych prac konkursowych zostali nagrodzeni, a uczestnicy konkursu otrzymali 

upominki oraz broszurki i komiksy: ,,Przygoda na wsi’’, „Bezpiecznie na wsi”. 

8. VIII Wojewódzki Konkurs BHP w Rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

województwa łódzkiego. W dniu 22.11.2016 roku w Łódzkim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego w Bratoszewicach odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  

o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym Szkół 

Ponadgimnazjalnych Województwa Łódzkiego. Patronat honorowy nad tegoroczną 

edycją konkursu objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz Marszałek Województwa 

Łódzkiego Witold Stępień. Patronat medialny objął miesięcznik RADA. Organizatorami 
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konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi. Do pierwszego etapu konkursu zgłosiło się 

429 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego o profilu rolniczym, 

do finału zakwalifikowało się 30 uczniów, natomiast przystąpiło 26 uczniów z 15 szkół 

ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. W dniu 22.11.2016 r. uczniowie  

w pierwszym etapie konkursu pisali test wiedzy o bhp w rolnictwie. Następnie 10 

uczniów z najlepszymi wynikami testu przeszło do drugiego etapu, w którym odpowiadali 

ustnie na 3 wylosowane pytania. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu tj., członków Wojewódzkiej Komisji 

ds. bezpieczeństwa pracy przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi i ze środków 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi ufundował 

nagrody rzeczowe (tablety). Nagrodzeni zostali również nauczyciele-opiekunowie 

uczniów uczestniczących w konkursie. Wszyscy uczestnicy za udział w finale otrzymali 

nagrody od KRUS w postaci plecaków, czujki dymu od Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz zestawy upominkowe od Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości 

Rolnych. Dla 10 finalistów duszpasterz rolników ufundował okolicznościowe kalendarze. 

W przerwie konkursu Paweł Płotnicki przedstawiciel firmy FORTECH Technology omówił 

zasady bezpiecznego składowania paliw. 

9. Konkurs bhp w rolnictwie dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu. W dniu 

28.11.2016 r. w Publicznym Gimnazjum w Inowłodzu inspektor pracy wspólnie  

z inspektorem prewencji KRUS przeprowadził konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie  

dla 30 uczniów. Trzech uczniów, którzy najlepiej napisali test, utrzymało nagrody 

ufundowane przez KRUS i gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

 Szkolenia dzieci i młodzieży. 

W 2016 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 12 szkoleń dla 533 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów  

(7 szkoleń dla 368 dzieci inspektorzy przeprowadzili samodzielnie i 5 dla 165 dzieci wspólnie 

z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

1. W dniu 23.02.2016 roku w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym w Ręcznie inspektor pracy 

wspólnie z inspektorem prewencji KRUS wygłosił pogadankę na temat bezpieczeństwa 

dzieci w rolnictwie dla 50 uczniów odbywających ferie zimowe. W spotkaniu inspektor 

pracy wykorzystał film pt. „Rodzina Porażków”, uczniowie otrzymali broszury „Przygoda 

na wsi”, „Bezpiecznie na wsi”.  
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2. W dniu 24.02.2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Komorowie inspektor pracy 

przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 15 dzieci. Podczas 

prelekcji zaprezentowano dzieciom film pt. „Rodzina Porażków” oraz rozdano dzieciom 

wydawnictwa promocyjne PIP, takie jak: „Bezpiecznie na wsi”, „Co zagraża dzieciom na 

wsi”. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały gadżety prewencyjne Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

3. W dniu 11.03.2016 roku w Szkole Podstawowej w Kowiesach inspektor pracy 

przeprowadził 4 szkolenia na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 210 dzieci  

w czterech grupach. Podczas prelekcji wykorzystano filmy: „Rodzina Porażków”, 

„Bezpieczeństwo dzieci na wsi”, a także rozdano dzieciom wydawnictwa promocyjne PIP 

takie jak: „Bezpiecznie na wsi”, „Co zagraża dzieciom na wsi”, a szkoła otrzymała płytę  

z filmem pt. ”Bezpieczeństwo dzieci na wsi”. 

4. W dniu 12.05.2016 roku w Szkole Podstawowej w Błędowie inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie na temat zagrożeń wypadkowych w rolnictwie dla 52 dzieci – 

uczniów klas IV-VI. Inspektor Pracy zaprezentował im film o bezpieczeństwie pracy  

w rolnictwie pt. „Bezpiecznie na wsi”. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci 

otrzymały wydany przez Główny Inspektorat Pracy komiks pt. „Przygoda na wsi – 

Zobacz co ci zagraża” i broszury: „Rolnictwo. Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny  

w gospodarstwie”, a film pt. „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” przekazano szkole. 

5. W dniu 12.05.2016 roku w Szkole Podstawowej w Błędowie inspektor pracy 

przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 66 uczniów klas I-III. 

Podczas prelekcji wyemitowany został film pt. „Bezpiecznie na wsi” i „Rodzina 

Porażków” i rozdano dzieciom wydawnictwa promocyjne PIP, takie jak: „Bezpiecznie na 

wsi”, „Co zagraża dzieciom na wsi”. 

6. W dniu 08.06.2016 roku w Szkole Podstawowej w Sadykierzu przeprowadzono 

pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 40 uczniów ww. szkoły  

i gimnazjalistów z Lubochni, Poświętnego i Rzeczycy.  

7. W dniu 15.06.2016 roku w Szkole Podstawowej w Wiadernie przeprowadzono 

pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi dla 30 uczniów biorących udział  

w międzygminnym konkursie plastycznym. 

8. W dniu 25.10.2016 roku inspektor pracy przeprowadził szkolenie z zakresu bhp  

w rolnictwie, w szczególności na temat wypadków, dla 40 uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Głuchowie. 

9. W dniu 28.11.2016 roku inspektor pracy wspólnie z inspektorem prewencji KRUS 

przeprowadził szkolenie z zakresu bhp w rolnictwie dla 30 uczniów Publicznego 
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Gimnazjum w Inowłodzu. Wszyscy uczniowie otrzymali wydawnictwa promocyjne PIP, 

takie jak: „Bezpiecznie na wsi”, „Co zagraża dzieciom na wsi”, a także gadżety 

prewencyjne (odblaski, breloczki ). 

 

 Wystawy i Targi  

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zorganizowali w 2016 

roku punkty informacyjno-doradcze w czasie 10 imprez rolniczych (targi, festyny); 

samodzielnie bez partnerów społecznych – 5, które odwiedziło około 1100 rolników  

i 5 punktów informacyjno-doradczych wspólnie z KRUS, które odwiedziło około 800 rolników. 

1. XI Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” w dniu 17.04.2016 roku  

w Piotrkowie Trybunalskim.  

2. XXIV Targi Rolne „AGROTECHNIKA 2016” w dniach 23-24.04.2016 w Bratoszewicach. 

3. XXVI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie w dniach 21-22.05.2016 r.  

4. Sulejowskie Dni Pola w dniu 17.06.2016 roku.  

5. XVIII Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”  

w dniach 18-19.06.2016 r. w Bratoszewicach. W dniu 19.06.2016 roku na scenie 

wystawy odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XIV Ogólnokrajowego 

konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w którym uczestniczył Okręgowy Inspektor 

Pracy w Łodzi Andrzej Świderski. 

6. XXV Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „ROL-SZANSA 2016” w dniach  

27-28.08.2016 roku.  

7. Dożynki Powiatowe w Wadlewie. 

8. Dożynki Prezydenckie w Spale w dniach 10-11.09.2016. W dniu 11.09.2016 r.  

w Dożynkach uczestniczyło Kierownictwo OIP Łódź: Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej 

Świderski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Janina Golińska oraz Zastępca 

Okręgowego Inspektora Janusz Grodzki, a także Kierownik Oddziału Państwowej 

Inspekcji Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Cegła.  

9. Dożynki Powiatowo-Diecezjalne w Wolborzu w dniu 18.09.2016 roku.  

10. XXIII Krajowe Dni Ziemniaka w Kościerzynie w dniach 17 i 18.09.2016 roku.  
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Inne działania prewencyjno-promocyjne 

W 2016 roku przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wykonali  

w ramach pozostałych działań prewencyjno-promocyjnych ogółem 430 różnego rodzaju 

czynności, którymi objęto ogółem 2 335 podmiotów.  

Przedstawiciele OIP uczestniczyli m.in.:  

 w szkoleniach i seminariach zorganizowanych wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych Oddział w Łodzi nt. Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy, kompletowania dokumentacji wypadkowej oraz zasad wypłaty świadczeń z tytułu 

wypadków przy pracy, 

 w szkoleniu dla przedsiębiorców, pracodawców i służb kadrowych zorganizowanym wraz 

z Izbą Gospodarczą w Bełchatowie, 

 w seminariach nt. obowiązków pracodawców i przedsiębiorców zorganizowanych przez 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Łodzi/o Sieradz, w seminarium „ABC Biznesu” dla pracodawców zorganizowanym 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi/o Piotrków Trybunalski, w seminariach „Własna 

firma – krok po kroku” zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 

 w szkoleniu z zakresu prawa pracy i bhp dla pracodawców zorganizowanym przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w czasie „Dni Otwartych dla 

Pracodawców”, w ramach inicjatywy Sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia 

pn.; „Europejskie dni Pracodawcy”, 

 w szkoleniach i seminariach zorganizowanych u pracodawców dla pracowników i służb 

bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 w szkoleniach zorganizowanych przez Organizacje Związków Zawodowych  

dla pracowników i społecznych inspektorów pracy, 

 w szkoleniach zorganizowanych przez oddziały Ochotniczych Hufców Pracy dla 

pracowników i społecznych inspektorów pracy oraz dla uczniów, a także w komisjach 

konkursowych konkursów dla młodzieży: „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”,  

 w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenia Pracowników Służb 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 

 w spotkaniach ze studentami m.in. w ramach cyklu szkoleń podczas XVII edycji projektu 

„Akademia Kompetencji” organizowanej przez Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego,  

 w szkoleniu dla pracodawców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz  

w zajęciach edukacyjnych dla młodzieży zorganizowanych przez Inkubator 

Przedsiębiorczości w Zduńskiej Woli, a także udzielali porad w ramach dyżurów  

w charakterze specjalistów organizowanych przez ww. Inkubator Przedsiębiorczości. 
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W ramach spotkań przedstawiano wykłady na tematy dotyczące m.in.: zmian  

w przepisach prawa pracy, przepisów dotyczących działania SIP i Związków Zawodowych, 

zapobiegania wypadkom przy pracy, przepisów bhp, obowiązków pracodawcy wobec PIP, 

mobbingu w miejscu pracy. Przedstawiano również programy prewencyjne PIP i zasady 

przystąpienia do udziału w poszczególnych działaniach. 

Przedstawiciele OIP Łódź uczestniczyli i wygłosili również wykłady w ramach: 

 obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 

podczas zorganizowanej już po raz 25 przez Region Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” 

Konferencji pt. „Bezpieczna praca”. Współorganizatorem Konferencji był Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Pracy im prof. Jerzego Nofera w Łodzi 

oraz Łódzki Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W konferencji wzięli udział 

przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji państwowych, służb 

mundurowych oraz społeczni inspektorzy pracy i związkowcy z NSZZ „Solidarność”, 

 konferencji pt.: „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych – projektowanie, wytwarzanie, 

eksploatacja” zorganizowanej przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi. 

 konferencji pt. „Zdrowie Pracowników Zyskiem Firmy” zorganizowanej przez  

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Sieradzu. Celem 

konferencji było podejmowanie i promowanie działań na rzecz ograniczania 

występowania chorób zawodowych i eliminowania zagrożeń wypadkowych. 

W październiku 2016 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Regionalnego Parku 

Naukowo-Technologicznego Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi już po raz czwarty 

zorganizował Konferencję „Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie”. Do współpracy 

merytorycznej zaproszono Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Celem tej konferencji, podobnie jak w latach poprzednich, była promocja 

ochrony zdrowia zawodowego w zakładach pracy i prewencja zagrożeniom wypadkowym  

i zawodowych, a także promocja kultury bezpieczeństwa i praworządności w zakładach 

pracy. W 2016 roku szczególną uwagę poświęciliśmy problematyce stosowania środków 

ochrony indywidualnej jako ostatecznego działania w celu wyeliminowania narażenia 

pracowników na czynniki środowiska pracy, a także aspektom współpracy służby medycyny 

pracy z pracodawcą i profilaktycznej opieki nad pracownikami. Przedstawione również 

zostały założenia nowej kampanii kontrolno-prewencyjnej PIP – „Włącz bezpieczeństwo przy 

obróbce drewna”.  

W konferencji uczestniczyło ponad 170 osób: pracodawcy i ich przedstawiciele oraz 

przedsiębiorcy, przedstawiciele załóg pracowniczych, przedstawiciele związków 

zawodowych, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Uczestnicy konferencji mieli także możliwość skorzystania z porad i otrzymania materiałów 

informacyjnych na stoiskach Okręgowego Inspektoratu w Łodzi, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych II o/Łódź oraz zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. 

Ponadto mogli zapoznać się z ofertą firm zajmujących się badaniami, produkcją i sprzedażą 

indywidualnych środków ochrony dla pracowników: Informacja o konferencji została 

przekazana lokalnym mediom, a relacja ukazała się w programie WYDARZENIA telewizji 

TOYA.  

W listopadzie 2016 r. przedstawiciele OIP Łódź uczestniczyli w jubileuszowej  

XV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Moja bezpieczna szkoła”. Konkurs ma 

na celu promowanie bezpiecznego zachowania się najmłodszych dzieci w zakresie 

przeciwdziałania występującym zagrożeniom, na jakie mogą być narażone w szkole i poza 

nią.  

 

W konkursie udział wzięło 14 szkół. Do finału zakwalifikowano ponad 70 prac. 

Konkurs został objęty patronatem Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Komendanta Wojewódzkiego 

Policji w Łodzi.  
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Uczestniczyliśmy również w różnego rodzaju targach i konferencjach, podczas 

których na stosikach promocyjnych przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali 

porad zarówno z zakresu prawnej ochrony pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy 

oraz prezentowali i przekazywali zainteresowanym wydawnictwa PIP. Stoiska promocyjne 

zorganizowane zostały m.in. podczas konferencji pt.: „Ochrona zdrowia pracowników przez 

cały okres aktywności zawodowej”, konferencji pt.: „Bezpieczeństwo urządzeń technicznych 

– projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja”, Akademickich Targów Pracy Politechniki 

Łódzkiej, Uniwersyteckich Targów Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, Targów INTERBUD. 

Informacja dotyczące działań prewencyjno-promocyjnych przekazywane były  

w mediach lokalnych i regionalnych na terenie OIP m.in. przez: telewizję TOYA, Radio Łódź, 

Dziennik Łódzki, Nowy Łowiczanin, Dziennik Gazeta Prawna, Express Ilustrowany, NTL 

Radomsko, nasztomaszów.pl. 
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IV. ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA NA 2017 r. 

Program działań Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2017 został opracowany  

i zatwierdzony przez Radę Ochrony Pracy. Wynikający z niego program dla Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przewiduje realizację 6195 kontroli. Kontrole i działania 

prewencyjno–promocyjne poświęcone będą realizacji:  

 II etapu zadań długofalowych (2016-2018), obejmujących problemy ochrony pracy 

wymagające przyjęcia perspektywy długookresowej;  

 zadań bieżących 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 zadań kontrolnych długofalowych prowadzone będą działania 

sprawdzające przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy – skontrolowane zostaną branże szczególnie 

zagrożone naruszeniami prawa w tym zakresie: budownictwo, gastronomia oraz agencje 

ochrony osób i mienia. Przedmiotem długofalowych kontroli będzie ponadto outsourcing 

pracowniczy.  

Wśród zadań długofalowych znalazły się także zagadnienia o szczególnym znaczeniu 

dla bezpieczeństwa pracy, w tym kontrole – wspierane działaniami doradczymi – w zakresie 

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w wytypowanych zakładach  

o wysokiej skali zagrożeń, 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 2017 przeprowadzone zostaną m.in. kontrole 

dotyczące wypłat minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 

cywilnoprawnych oraz kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących 

zawierania umów terminowych.  

Zaplanowano także ocenę przestrzegania przepisów bhp w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (w szczególności w zakładach produkujących wyroby z metalu, drewna  

i papieru oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego), przy pracach związanych  
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z pozyskiwaniem drewna oraz w transporcie wewnątrzzakładowym oraz gospodarce 

magazynowej w wytypowanych zakładach. 

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. 

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. Kontrole legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców realizowane będą 

podczas każdej kontroli podmiotu, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom  

z państw spoza UE/EOG.  

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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W ramach zadań wspólnych, do realizacji których wytypowanych zostało po kilka 

okręgowych inspektoratów pracy, będziemy realizować kontrole bezpieczeństwa pracy, 

prawnej ochrony pracy oraz legalności zatrudnienia w placówkach edukacji i opieki 

zdrowotnej, a także w placówkach handlowych (w tym wielkopowierzchniowych). 

Rok 2017 będzie dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi rokiem istotnych zmian 

organizacyjnych, przede wszystkim: 

 od dnia 1 marca b.r. zostanie wdrożony nowy Regulamin Organizacyjny, który 

wprowadza szereg zmian w organizacji pracy okręgu, szczególnie w zakresie koordynacji 

pracy poszczególnych inspektorów pracy i pozostałych pracowników; 

 finalizowane są działania zmierzające do uruchomienia systemu elektronicznego obiegu 

dokumentacji w Urzędzie (SEOD), zgodnie z założeniami nowego systemu całkowicie lub 

w znacznym stopniu zostanie wyeliminowany obieg dokumentów w wersji „papierowej”,  

co będzie stanowiło istotną zmianę w działalności okręgu (termin uruchomienia systemu  

i uszczegółowienie zakresu jego funkcjonowania będą ustalone zarządzeniem Głównego 

Inspektora Pracy). 

Te poważne zmiany organizacyjne z pewnością będą stanowiły nowe, poważne 

wyzwania tak dla kierownictwa okręgu, jak i dla wszystkich jego pracowników, ale 

poczynione dotychczas przygotowania powinny zapewnić pełną realizację stojących przed 

nami zadań. 


