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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: 

 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; 

 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa 

zawodowego oraz pracy tymczasowej; 

 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; 

 pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym  

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

usług; 

 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 

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

makroekonomiczną kraju.  
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Zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy realizowany w 2017 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 2017 kontynuowano prowadzenie kontroli w ramach zapoczątkowanego  
w 2016 roku tematu „Pierwsza kontrola”. Temat ten w dalszym ciągu przewidywał kontrole  

o charakterze instruktażowo-doradczym. Działania inspektorów pracy skupiło się na zadanie 

wskazaniu pracodawcom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kompleksowych kontroli, 

dokonanie analizy tych nieprawidłowości oraz zastosowaniu 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 2017 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 mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź 

dyplom Państwowej Inspekcji Pracy”. 

W celu zapewnienia skutecznego działania Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

współpracował z organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, jednostkami samorządu 

terytorialnego, organami nadzoru nad warunkami pracy, organizacjami pracodawców  

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

II.1. Informacje ogólne – statystyka 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi 

zrealizowanych zostało ogółem 6641 kontroli (dla porównania w roku 2016 kontroli było 

6689, natomiast w 2015 – 7314). 

 

Kontrolami objętych zostało 5421 podmiotów gospodarczych zatrudniających 344 234 

pracujących (w latach 2016 i 2015 kontrole przeprowadzono u 5692 i u 5985 pracodawców). 
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Dominującą liczbą kontroli objęto zakłady małe o zatrudnieniu do 9 osób – 

skontrolowano 3179 takich zakładów, co stanowi prawie 59 % ogólnej liczby podmiotów 

poddanych kontroli. Zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 osób skontrolowano 1488 (27% 

ogólnej liczby podmiotów objętych kontrolami), o zatrudnieniu od 50 do 249 osób – 527 

podmiotów (10%) i 227 zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 osób (4% liczby podmiotów). 

 

Uwzględniając sektory gospodarki narodowej najczęściej kontrolowanym sektorem 

było: „Przetwórstwo przemysłowe” skontrolowano 1440 podmioty – ponad 26,5% wszystkich 

skontrolowanych podmiotów (w roku 2016 było to 1507 podmiotów, około 26,5% ogółu 

skontrolowanych). Podmiotów z branży „Handel i naprawy” – 1368, co stanowi około 25,2% 

(w roku poprzednim 1568 – co stanowiło 27,5% ogółu), z branży „Budownictwo” 912 

podmiotów – 16,8% (w roku 2016 natomiast 941 podmiotów, tj. 16,5% ogółu). 
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W przypadku wszystkich pozostałych sektorów kontrole rozkładały się w miarę 

równomiernie, objęto nimi co najwyżej 5,1% podmiotów w każdym sektorze.  

 

 

 

 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydawane były następujące środki prawne: 

 decyzje nakazowe ogółem – 24 934 (dla porównania w roku 2016 wydanych było  

26 448 decyzji, natomiast w 2014 – 25 747 decyzji); w tym: 

 decyzje płacowe – 281 ogółem (dla porównania w roku 2016 było wydanych takich 

decyzji 201, natomiast w 2015 – 355 decyzji); 
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 decyzje ustne – 10 717 (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 11 862 i 12 223 decyzji); 

 decyzje skierowania do innych prac – 218 dotyczących 383 pracowników  

(w latach 2016 i 2015 odpowiednio 207 dotyczących 348 pracowników oraz  

272 dotyczących 494 pracowników); 

 wnioski w wystąpieniach – 21 244 (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 23 704 i 22 096  

wniosków); 

 mandaty – 1 100 na kwotę 1 286 500,- zł (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 1 162 na 

kwotę 1 344 150,- zł oraz 1 448 na kwotę 1 645 650,- zł); 

 wnioski do sądu – 228 (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 250 i 198 wnioski); 

 środki wychowawcze – 1644 (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 1587 i 1447); 

 upomnienia – 84 (w latach 2016 i 2015 odpowiednio 82 i 90). 
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II.2. Działania kontrolno-nadzorcze w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

II.2.1. Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zgłoszono 275 zdarzeń 

wypadkowych, w których poszkodowanych zostało 347 osób. Wśród zgłoszonych zdarzeń 

były 153 wypadki przy pracy, w których poszkodowane zostały 183 osoby.  

Inspektorzy pracy w roku 2017 przeprowadzili ogółem 158 kontroli u 154 podmiotów 

w trakcie, których zbadali okoliczności i przyczyny 156 wypadków, w których 

poszkodowanych były 163 osoby.  

Zdarzenia zgłoszone, zaistniałe w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 
Zarejestrowane 

zdarzenia wypadkowe 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 232 38 109 85 232 

zbiorowe 43 7 7 101 115 

Razem 275 45 116 186 347 

 

Wypadki przy pracy zbadane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 (wg daty kontroli) 

 
Zarejestrowane 

wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

indywidualne 146 17 73 56 146 

zbiorowe 10 2 1 14 17 

Razem 156 19 74 70 163 

 

Z roku na rok wzrasta liczba zdarzeń zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. W roku 2016 w stosunku do roku 2015 liczba zgłoszonych zdarzeń wzrosła  

o 30%, a w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o kolejne 10%. Przy czym zaobserwować 

można, że znacznemu zwiększeniu uległa liczba wypadków, w których poszkodowani 

doznają ciężkich obrażeń. W roku 2016 w stosunku do roku 2015 liczba poszkodowanych 

wzrosła o prawie 7 %, a w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o kolejne 22 %. Łącznie na 

przełomie 3 lat liczba poszkodowanych uległa zwiększeniu o prawie 30%. Liczba 
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poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym w zdarzeniach zgłoszonych 

utrzymuje się na porównywalnym poziomie. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach 

o skutkach lekkich wzrosła w stosunku do roku 2016 o 11%, a do roku 2015 o 36%.  

W związku ze wzrastającą liczbą zdarzeń zgłaszanych rośnie liczba wypadków badanych 

przez inspektorów pracy. Ogółem liczba przeprowadzonych kontroli w związku z badaniem 

przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy w roku 2017 wzrosła o prawie 23% w stosunku 

do roku 2015, a do roku 2016 o 11%. Potwierdza się również znaczny wzrost badanych 

wypadków o charakterze ciężkim.  

Zbadane zdarzenia wypadkowe zgłaszane były najczęściej przez policję (prawie 63% 

ogólnej liczby zgłoszeń do OIP Łódź), w drugiej kolejności przez pracodawców (22,6% 

ogólnej liczby zgłoszeń do OIP Łódź). 

Wypadki przy pracy zbadane w latach 2015-2017 (wg daty kontroli) 

 
Zarejestrowane 

wypadki przy pracy 

Poszkodowani (wg skutków wypadku) 

śmiertelne ciężkie lekkie suma 

2015 127 20 50 77 147 

2016 140 10 63 88 161 

2017 156 19 74 70 163 

 

Najczęstszym miejscem powstawania wypadków (w zbadanych wypadkach) były: 

 miejsca produkcji przemysłowej – wypadkom uległo 44,9% poszkodowanych,  

 miejsca prowadzenia robót budowlanych - wypadkom uległo 28% poszkodowanych,  

 miejsca magazynowania - wypadkom uległo 12,9% poszkodowanych,  

 miejsca i środki komunikacji publicznej - wypadkom uległo 5% poszkodowanych.  

Poszkodowani ze skutkiem ciężkim najczęściej ulegali wypadkom w: 

 miejscach produkcji przemysłowej – wypadkom uległo 56,9% poszkodowanych, 

 miejscach prowadzenia robót budowlanych - wypadkom uległo 15,4% poszkodowanych,  

 miejscach magazynowania - wypadkom uległo 15,4% poszkodowanych.  

 

Natomiast wśród poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym najliczniejszą grupę 

stanowili poszkodowani, którzy ulegli wypadkom w: 

 miejscach produkcji przemysłowej – 53,8% poszkodowanych,  

 w tym w miejscach konserwacji i napraw wypadkom śmiertelnym uległo 23% 

poszkodowanych,  
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 miejscach prowadzenia robót budowlanych 23% poszkodowanych  

 miejscach magazynowania 15,9% poszkodowanych,  

 miejscach produkcji i innych 15,9%,  

Na podstawie analizy dokumentacji z kontroli dotyczących badania przyczyn  

i okoliczności wypadków przy pracy stwierdzono, że najczęściej występującymi 

wydarzeniami będącymi odchyleniem, które doprowadziły do znacznej liczby 

poszkodowanych są: 

 uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika 

materialnego itp. – 32 poszkodowanych (23% wszystkich poszkodowanych),  

w tym 3 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, a 12 doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu, transportowanym ładunkiem, 

narzędziem, obiektem, zwierzęciem – 32 poszkodowanych (23% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 1 poszkodowany ze skutkiem śmiertelnym, a 19 doznało 

ciężkich obrażeń ciała, 

 poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby - 29 poszkodowanych (20,9% wszystkich 

poszkodowanych), w tym 2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, a 14 doznało 

ciężkich obrażeń ciała. Wśród tej grupy, aż 23 poszkodowanych (16,5% wszystkich 

poszkodowanych) uległo wypadkom w wyniku upadku osoby z wysokości na niższy 

poziom, w tym 2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, a 10 poszkodowanych 

doznało ciężkich obrażeń ciała, 

 ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzący na ogół do urazów zewnętrznych) –  

23 poszkodowanych (16,5% wszystkich poszkodowanych), w tym 2 poszkodowanych  

ze skutkiem śmiertelnym, a 14 doznało ciężkich obrażeń ciała. 

Wypadkom przy pracy ulegały najczęściej osoby w wieku 31-40 lat, najmniej liczną 

grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Natomiast według stażu pracy  

na zajmowanym stanowisku najczęściej wypadkom ulegały osoby zatrudnione na danym 

stanowisku w okresie do 1 roku. 
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W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy skierowali 13 wniosków  

o ukaranie do sądów, które wymierzyły karę grzywny w łącznej wysokości 27 800,- zł,  

za popełnienie ogółem 32 wykroczeń. 

Zarzuty we wnioskach dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowania 

maszyn i urządzeń, głównie w zakresie braku skutecznego zabezpieczenia przed 

możliwością bezpośredniego dostępu do stref niebezpiecznych, braku instrukcji dotyczących 

użytkowania maszyny, instrukcji bhp, a także niewłaściwej organizacji stanowisk pracy, 

wykonywania pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dopuszczenia do 

pracy bez dostatecznej wiedzy w zakresie bhp – szkoleń bhp. 
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W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli przeprowadzanych w celu ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w roku 2017 skierowano 12 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Ponadto inspektorzy nałożyli 89 mandatów za popełnienie 156 wykroczeń na łączną 

kwotę 121 700,- zł. Zastosowali 12 środków wychowawczych za popełnienie 17 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 5 wniosków o podwyższenie składki na ubezpieczenie 

wypadkowe pracodawcom, u których w trakcie dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące 

naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Analizując efekty przeprowadzonych w 2017 r. kontroli stwierdzono,  

że na 248 wydanych decyzji wykonane zostało 197 decyzji, co stanowi 79,4% wszystkich 

wydanych decyzji. Wszystkie decyzje dotyczyły łącznie 1 313 pracowników i w stosunku  

do 1 253 zostały wykonane. W odniesieniu do wniosków stwierdzono, że na 174 wnioski  

107 zostało zrealizowanych, co stanowi 61,5% wszystkich wydanych wniosków. 

Oceniając stopień realizacji decyzji i wniosków na poziomie 70% wszystkich zaleceń 

pokontrolnych i inne działania związane z badanymi wypadkami uznać należy,  

że działania Państwowej Inspekcji Pracy skutkują poprawą stanu bhp w danym zakładzie, 

zmniejszając ryzyko wypadkowe. W wyniku przeprowadzonych kontroli następuje nie tylko 

bieżąca, doraźna poprawa stanu bezpieczeństwa, lecz również ulega zmianie i poprawie 

organizacja wewnętrznego systemu nadzoru nad przestrzeganiem bhp, co powinno 

przełożyć się na znaczną i długotrwała poprawę. 

W ramach współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli skierowano 86 pism 

informujących o wynikach kontroli i 7 powiadomień. 

 

Kontrole przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

W 2017 roku inspektorzy pracy badający wypadki dokonywali również oceny 

przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków przy pracy. Ogółem przeprowadzono 188 takich kontroli u 181 

przedsiębiorców. Inspektorzy łącznie objęli analizą dokumentację 312 wypadków, w tym  

46 zdarzeń nieuznanych za wypadki przy pracy. 

Stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

przez pracodawców zapisów rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności  
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i przyczyn wypadków przy pracy wskazują, że sporządzone przez zespoły powypadkowe 

dokumentacje często nie spełniają swojego zadania w tym zakresie. Najwięcej 

nieprawidłowości, tak jak w latach ubiegłych, dotyczyło niewłaściwego ustalania przyczyn 

wypadku. Ustalenie tylko części przyczyn wypadku inspektorzy stwierdzili w prawie 40% 

kontrolowanych dokumentacji, a w przypadku 19% przyczyny były inne, niż wynikające  

z analizy przeprowadzonej przez inspektora. Brak środków i wniosków profilaktycznych  

w protokole powypadkowym stwierdzono w 5,4% poddanych analizie protokołów, natomiast 

ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadków 

stwierdzono w 23% dokumentacji. Problemem dla zakładowych zespołów powypadkowych 

jest również wskazywanie w protokołach powypadkowych naruszonych przez pracodawcę 

przepisów prawa pracy, nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w odniesieniu  

do 18,5% kontrolowanych dokumentów.  

Podkreślić również należy, że wzrasta liczba wypadków przy pracy osób niebędących 

pracownikami. Sporządzana w takim przypadku dokumentacja ustalenia okoliczności  

i przyczyn wypadku przy pracy nie podlega kontroli inspektora pracy, a przede wszystkim nie 

zawiera istotnych elementów, z punktu widzenia szeroko rozumianej prewencji wypadkowej 

(nie zawiera środków profilaktycznych oraz wniosków), a tym samym w nie przekłada się na 

eliminowanie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie podobnym wypadkom w przyszłości. 

W wyniku ustaleń dokonanych w trakcie kontroli poświęconych ocenie wywiązywania 

się przez pracodawców z obowiązków określonych przepisami ww. rozporządzenia 

inspektorzy pracy wydali ogółem 18 decyzji, w tym 3 decyzje nakazania ustalenia 

okoliczności i przyczyn wypadku, oraz skierowali do pracodawców 136 wystąpień 

zwierających 347 wniosków. 
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II.2.2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie 

Budownictwo jest tą branżą, która generuje dużą ilość zagrożeń zarówno dla osób 

świadczących pracę, jak również dla osób postronnych, w tym mieszkańców naszego 

województwa. Niemal 1/3 wszystkich wypadków przy pracy w województwie łódzkim 

wydarzyło się w miejscach prowadzenia robót budowlanych, przy czym co czwarta ofiara 

śmiertelna straciła życie w wyniku wypadku zaistniałego na terenie budowy. Eliminowanie 

zagrożeń wypadkowych w budownictwie stanowiło w 2017 r. jedno z głównych zadań 

realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Inspektorzy pracy przeprowadzili 

ogółem 766 kontrole 668 przedsiębiorców wykonujących prace na budowach województwa 

łódzkiego. W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało 3877 pracujących, w tym 3147 

pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy przez 346 cudzoziemców, co stanowi  

9% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 565 osób świadczyło pracę na innej 

podstawie niż stosunek pracy.  

Ze względu na specyfikę poszczególnych rodzajów robót budowlanych, kontrole 

prowadzone były w obszarach odpowiadających tym rodzajom i obejmowały: 

A. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych. 

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg. 

C. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lub zdrowia pracujących. 

D. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 

publicznym). 

Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 

było również sprawdzane w trakcie kontroli przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. 

 

A.  Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

Dane ogólne 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili ogółem 572 kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas prowadzenia prac budowlanych, w tym rozbiórkowych. Skontrolowano 482 

przedsiębiorców, u których pracę wykonywało 2740 pracujących, w tym 2124 pracowników. 

Cudzoziemcy (324 osób) stanowili 12% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 

490 osób świadczyło pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.  
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Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 

Największa ilość nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych na 

terenie województwa łódzkiego dotyczy zabezpieczenia osób pracujących na wysokości. 
Nieprawidłowości dotyczą zarówno zabezpieczania stanowisk pracy wewnątrz obiektów 

budowlanych, jak i na rusztowaniach. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń zbiorowych 

należą balustrady ochronne. Często jednak nie spełniają one podstawowych wymogów,  

np. brak jest poręczy pośredniej lub krawężnika. Wątpliwa bywa także wytrzymałość 

konstrukcji balustrady albo sposób jej zamocowania. Częstą nieprawidłowością jest brak 

balustrad na biegach schodowych i spocznikach, a także w otworach technologicznych, 

szybach windowych, otworach w ścianach i stropach itp. Brak ochron zbiorowych 

pracodawcy uzasadniają udostępnieniem pracownikom środków ochrony indywidualnej. 

Jednakże środki te najczęściej nie są dostosowane do warunków w jakich pracują 

pracownicy. Na przykład stosowane są amortyzatory bezpieczeństwa przy zbyt małych 

wysokościach albo łączniki są niedostosowane do elementów kotwiczących. Najczęściej 

także brak jest jakichkolwiek elementów, do których pracownicy mogliby się przypiąć 

sprzętem. W zakresie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach najczęściej występującą 

nieprawidłowością jest brak pełnych balustrad ochronnych (brak krawężników i poręczy 

pośrednich), brak balustrad od strony wewnętrznej rusztowania odsuniętego od ściany 

bardziej niż na 20 cm, a także brak balustrad części wystającej poza obrys budynku. 

Istotnym problemem są także uziemienia rusztowań. Rusztowania montowane przez 

„specjalistyczne” firmy montujące są oddawane do użytkowania bez uziemienia, albo bez 

potwierdzenia pomiarami poziomu oporności. Dodatkowo osoby posiadające uprawnienia do 

pomiaru oporności uziemienia zgłaszają, że osiągnięcie wielkości 10 omów (wymagane 

polskimi normami) jest często niemożliwe w przestrzeni zabudowy miejskiej.  

Poważne nieprawidłowości w większości dotyczą rusztowań warszawskich oraz 

starych rusztowań elewacyjnych. Rusztowania takie są wykorzystywane przez małe firmy,  

w których nie ma osób posiadających uprawnienia do montażu rusztowań. Rusztowania 

dopuszczane są do eksploatacji bez odbioru, bowiem często brak jest kompetentnych osób, 

które taki odbiór mogłyby przeprowadzić. 

W zakresie przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą niewłaściwego wyposażenia pracowników w środki ochrony 

indywidualnej oraz braku szkoleń w dziedzinie bhp. Od lat nieprawidłowości w odniesieniu  

do środków ochrony indywidualnej dotyczą niestosowania przez pracujących hełmów 

ochronnych, a także wyposażania pracowników w nieodpowiednie (niekompletne lub 

niedostosowane do sytuacji) środki chroniące przed upadkiem z wysokości. Pracodawcy, 

pomimo obowiązku, nie wypełniają kart użytkownika środków ochrony indywidualnej 
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chroniących przed upadkiem z wysokości co utrudnia bądź uniemożliwia faktyczne 

określenie przydatności takich środków (aktualności ich terminu ważności). Problemem jest 

także wyposażenie pracowników w maseczki przeciwpyłowe i środki ochrony oczu przy 

wykonywaniu prac związanych z cięciem elementów betonowych i ceramicznych. 

Najczęściej na wyposażeniu stanowiska obsługi pilarki (a nie na wyposażeniu pracownika) 

znajduje się mocno zabrudzona maseczka i porysowane (z prawie mlecznymi szybkami) 

okulary ochronne, które dodatkowo są używane przez różnych pracowników.  

W zakresie szkoleń w dziedzinie bhp nieprawidłowości dotyczą najczęściej 

instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego na kontrolowanej budowie i częstotliwości 

szkoleń okresowych. Problem występuje w małych firmach, w których pracodawcy uznają  

za wystarczający instruktaż stanowiskowy przeprowadzony na początku zatrudnienia,  

a szkolenia okresowe przeprowadzają co 3 lata nie uwzględniając faktu, że pracownicy 

zatrudnieni są przy pracach szczególnie niebezpiecznych.  

W zakresie zagospodarowania terenu budowy jak w latach poprzednich 

największym problemem jest niewłaściwe zabezpieczenie stref niebezpiecznych oraz 

zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu wynikają z niewłaściwego 

zaplanowania inwestycji i przygotowania budowy. Pracodawcy nie analizują obowiązków 

związanych z bezpieczeństwem przed podpisaniem kontraktu i tym samym nie uwzględniają 

kosztów związanych np. z koniecznością poniesienia opłat w związku z zajęciem chodnika 

lub jezdni przy wyznaczaniu stref niebezpiecznych, zapewnienia odpowiednich pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych lub dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy w dalszym ciągu problemem są 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, które mają zbyt ogólny charakter. Często 

opisują regulacje dotyczące wszystkich prac wykonywanych w trakcie trwania inwestycji. 

Zdarza się to nawet na budowach prowadzonych przez firmy stowarzyszone w Porozumieniu 

dla Bezpieczeństwa. Instrukcje rekomendowane przez Porozumienie zawierają informacje 

istotne i czytelne dla nadzoru budowy, ale nie dające pracownikom żadnych wskazówek  

w jaki sposób wykonać daną pracę bezpiecznie. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót 

np. żelbetowych opracowana na całą budowę wielokondygnacyjnego budynku jest albo 

bardzo obszerna albo bardzo ogólnikowa, bowiem trudno jest zwięźle opisać jak wykonać 

zbrojenie fundamentów, elementów na poziomie „0” i elementów na wysokości „+12” 

jednocześnie opisując wymagania bezpieczeństwa przy zbrojeniu elementów poziomych 

i pionowych.  
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W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych największym 

problemem pozostaje prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu. Praca w wykopach  

o ścianach pionowych bez zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu najczęściej wynika  

z braku czasu i środków finansowych, a to z kolei jest rezultatem niewłaściwego 

oszacowania kosztów przed podpisaniem kontraktu. Prace ziemne wykonywane są często 

przez małe firmy niedysponujące prefabrykowanymi szalunkami i sprzętem 

zmechanizowanym niezbędnym do transportu i montażu szalunków. Problemem także 

pozostaje zabezpieczenie krawędzi wykopu odpowiednimi balustradami zwłaszcza  

w miejscach publicznych przy usuwaniu awarii instalacji. Nagminne są także 

nieprawidłowości przy składowaniu urobku, najczęściej składowanym bezpośrednio przy 

krawędzi wykopu, co jest tłumaczone przez przedsiębiorców zbyt małą przestrzenią  

na odkład. Jednakże w rzeczywistości operatorzy koparek wykonujący wykop nie zwracają 

uwagi na ten aspekt bezpieczeństwa także w sytuacji, gdy mają wystarczającą przestrzeń do 

prawidłowego składowania. Wynika to wyłącznie z lekceważenia przepisów, bowiem każdy 

operator posiada odpowiednią wiedzę w tym zakresie nabytą podczas szkoleń niezbędnych 

do uzyskania uprawnień operatora.  

W zakresie eksploatowanych na budowach maszyn i urządzeń technicznych  

w bieżącym roku najpoważniejsze problemy stwierdzono w zakresie eksploatacji podestów 

ruchomych (podnośników koszowych) oraz żurawi. Na terenie województwa miały miejsce 

dwa zbiorowe wypadki osób pracujących w podnośnikach koszowych, w tym jeden 

śmiertelny oraz jeden śmiertelny wypadek, który był skutkiem przewrócenia się w centrum 

miasta żurawia wieżowego.  
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Pęknięcie zużytego sworznia spowodowało wyrzucenie dwóch pracowników z kosza.  

W wyniku zdarzenia jeden pracownik zmarł, a drugi został ciężko poszkodowany. 
 

Żuraw wieżowy w trakcie pracy przewrócił się na ulicę w centrum miasta. W wyniku 

zdarzenia zginął 24-letni operator żurawia, który posiadał uprawnienia od około 2 miesięcy. 
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We wszystkich tych wypadkach stwierdzono nieprawidłowości leżące zarówno po 

stronie organizacji pracy, jaki i po stronie technicznej. Po tych zdarzeniach przeprowadzono 

szkolenie z udziałem przedstawicieli łódzkiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego 

skierowane m.in. do inspektorów kontrolujących place budów oraz inspektorów zajmujących 

się nadzorem rynku. Podjęto decyzję o zintensyfikowaniu kontroli żurawi i podnośników 

koszowych według listy zagadnień opracowanych wspólnie z przedstawicielami Urzędu 

Dozoru Technicznego. Kontrole te będą kontynuowane w 2018 r.  

Przyczyny nieprawidłowości 

Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych od wielu lat 

pozostają niezmienne. Pracodawcy jako główne przyczyny wskazują wysokie koszty 

bezpieczeństwa, brak wykwalifikowanych pracowników, a także niewłaściwe przepisy, dzięki 

którym inwestorzy preferują firmy składające najniższe oferty z najkrótszym czasem 

wykonania bez uwzględnienia jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa i kosztów z tym 

związanych. Z doświadczenia inspektorów pracy wynika, że przyczyny takiego stanu leżą 

przede wszystkim w niewłaściwych przepisach dotyczących 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. Równorzędną przyczyną jest 

niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie planowania - niewłaściwe kosztorysowanie 

prac bez uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z bezpieczeństwem, krótki czas 

realizacji inwestycji narzucony przez inwestorów, nieuwzgledniający nieprzewidzianych 

sytuacji, a także świadome oszczędzanie na wydatkach na bezpieczeństwo pracy, 

szczególnie u przedsiębiorców na końcu łańcucha podwykonawców. Dodatkowo brak 

znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach powoduje 

brak umiejętności przewidywania zagrożeń i tym samym lekceważenie przez pracodawców  

i nadzór zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami, a także tolerowanie przez nich 

złych praktyk. Przyczyną jest również niejasna odpowiedzialność, bądź brak świadomości 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo na stanowiskach pracy szczególnie na budowach  

z mocno rozbudowanym łańcuchem podwykonawców oraz niedostateczny nadzór  

nad prowadzonymi pracami – zbyt mała liczba osób nadzorujących, co prowadzi  

do lekceważenia przez pracowników zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami. 
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Przykłady złych praktyk  

Brak zabezpieczenia przed upadkiem  

z wysokości, wciągarka „samoróbka” 

o nieokreślonej wytrzymałości 

 

Kontener socjalny ustawiony  

nad wykopem o nieoszalowanych  

ścianach. 

Brak pionu komunikacyjnego  

na rusztowaniu 

 

Stanowisko pracy zbrojarzy 

niezabezpieczone przed upadkiem 

pracowników z wysokości. 
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Brak wygrodzonej strefy niebezpiecznej, 

nieprawidłowo zmontowane rusztowanie 

 

Pracownicy pracujący na dachu bez 

zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 

Balustrady ochronne zamocowane w 

odległości 0,5 m od podestu 

 
Niepełne podesty bez balustrad ochronnych 

Prowizoryczne zabezpieczenie otworu  

w stropie 
Niewygrodzone miejsce wykonywania prac 

ziemnych w pobliżu szkoły 
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Przykłady dobrych praktyk 

Wydzielone drogi dla pieszych  

na terenie budowy 

Zabezpieczenie skarp wykopu  

przed osunięciem 

 

Stanowisko pracy na wysokości przy 

rozładunku samochodu 

Wygrodzone wewnątrz wykopu drogi dla 

pracowników 

 

 
Wygrodzone i oznakowane  

dojście do budowy 

 
Bezpieczne wejście na dach 
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Zadaszone stanowisko obsługi pilarki 

tarczowej na dachu budynku 

Podest do montażu okien 

 

 

 
Uporządkowane i oświetlone  

biegi schodowe 

 
Zabezpieczone wejście  

do windy towarowej 

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku kontroli terenów budów w 2017 roku inspektorzy pracy wydali: 

 3470 decyzji, w tym 2897 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 133 decyzje wstrzymania prac, 

 227 decyzji wstrzymania eksploatacji, 

 78 decyzji skierowania do innych prac 144 pracowników,  

 41 decyzji zakazu wykonywania prac. 
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Inspektorzy pracy skierowali 130 wystąpień zawierających 234 wniosków. Nałożyli  

131 mandatów za popełnienie 449 wykroczeń wymierzających kary grzywny w łącznej 

kwocie 152 900,- zł. Skierowali 12 wniosków do sądu za popełnienie 77 wykroczeń. 

Zastosowali 161 środków oddziaływania wychowawczego za popełnienie 324 wykroczeń. 

Skierowano 3 wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Przedsiębiorcy wykonali 3 098 decyzji (co stanowi 89% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 7 449 pracowników.  

Wydane przez inspektorów decyzję dotyczyły między innymi: 

 wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych i miejsc niebezpiecznych oraz 

zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia 

przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, 

 zastosowania środków ochrony zbiorowej na stanowiskach pracy na wysokości, 

zabezpieczenia dojść i klatek schodowych oraz otworów w stropach i ścianach, 

 bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, w tym zapewnienia właściwego posadowienia, 

poręczy ochronnych i podestów, 

 bezpieczeństwa prac ziemnych.  

 

Przykłady efektów działań inspektorów pracy. 

przed  po   

przed  po   
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Działania prewencyjne 
Równolegle do działań kontrolnych prowadzony był program informacyjno-

prewencyjny „Budowa STOP wypadkom!” W ramach jego realizacji przeprowadzono  

12 szkoleń, w których uczestniczyły łącznie 198 osób.  

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 2017 roku  

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

przystąpiło 30 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa. 

Wyłoniono trzech laureatów konkursu, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uczestniczył w Targach Budowlanych 

„INTERBUD”. Na stoisku oferowano publikacje Państwowej Inspekcji Pracy, a także 

udzielano porad w zakresie bhp.  

Podsumowanie  
Na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, 

prowadzono zdecydowanie mniej inwestycji o dużej skali. Z jednej strony zakończono 

budowy autostrad (A2) i tras szybkiego ruchu (S8), budowę Dworca Fabrycznego, stadionów 

piłkarskich i tras tramwajowych. Z drugiej strony przygotowywane duże inwestycje nie weszły 

jeszcze w fazę realizacji: rewitalizacja obszarowa miasta obejmująca śródmieście Łodzi, 

trasa S14 będąca wschodnią obwodnicą Łodzi, kolejowy tunel podziemny biegnący pod 

całym centrum miasta łączący Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska czy 

rozbudowa stadionu miejskiego. Rok 2017 był rokiem drobnych prac budowlanych jednakże 

występujących z dużą intensywnością. Niemalejąca liczba inwestycji powodowała stały 

napływ firm budowlanych z innych części kraju i jednoczesny brak osób do pracy. Wynikiem 

tego była duża liczba cudzoziemców pracujących na budowach, w szczególności obywateli 

Ukrainy, którzy pracowali nawet w trudnych warunkach, nie zawsze spełniających 

wymagania naszych przepisów.  

Najistotniejsze przyczyny nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy mają 

podłoże ekonomiczne. Brak środków finansowych umożliwiających utrzymanie na budowach 

stanu co najmniej zgodnego z przepisami jest spowodowany dużą liczbą pośredników, którzy 

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

organizują stanowiska pracy na budowach pozostaje znikomy procent ogólnego budżetu na 

zainwestowanie w bezpieczeństwo. Rozbudowana struktura podwykonawców powoduje 

rozmywanie się odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Problemem na mniejszych 

inwestycjach realizowanych przez małe firmy jest brak dostatecznej wiedzy oraz brak 
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wykwalifikowanych pracowników. W takich firmach 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.  

B. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg 

Dane ogólne 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili ogółem 66 kontroli 59 przedsiębiorców realizujących prace budowlane przy 

wykonaniu i remontach dróg. W skontrolowanych podmiotach pracę wykonywało  

568 pracujących, w tym 529 pracowników. Stwierdzono wykonywanie pracy  

przez 16 cudzoziemców, co stanowi 3% ogółu pracujących w skontrolowanych podmiotach. 

26 osób świadczyło pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Uwzględniając podział 

kontrolowanych jednostek ze względu na wielkość zatrudnienia stwierdzono, że 54 kontrole 

tj. 82% ogółu przeprowadzono w jednostkach zatrudniających do 9 pracowników (jest  

to wielkość zatrudnienia na kontrolowanej budowie, a nie ogólnego zatrudnienia  

u przedsiębiorcy). 

Najczęściej występujące nieprawidłowości w poszczególnych grupach zagadnień 

W 2017 roku zdecydowanie największa liczba nieprawidłowości występujących przy 

budowach i remontach dróg na terenie województwa łódzkiego związana była  

z zagospodarowaniem terenu budowy. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności 

wyznaczania strefy niebezpiecznej i zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych poprzez wydzielenie bezpiecznych dróg dla osób postronnych, a także 

organizacji zaplecza higieniczno-sanitarnego i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Prace 

budowlane związane z remontami dróg organizowane są bez wyłączenia z ruchu lub jedynie 

przy częściowym wyłączeniu z ruchu. Oznacza to, że część jezdni i chodników jest  

udostępniona osobom postronnym do użytkowania i formalnie przebiegają przez teren 

budowy. Tak zorganizowana inwestycja wiąże się z występowaniem zagrożeń publicznych, 

które mogą być zminimalizowane jedynie poprzez prawidłowe wygrodzenie i oznakowanie 

miejsc niebezpiecznych, a także skuteczne wygrodzenie ciągów pieszych dla mieszkańców 

uniemożliwiające im skracanie sobie drogi po terenie prowadzonych prac. Dodatkowe 

zagrożenia z tym związane wynikają z wytyczania dróg komunikacyjnych za pomocą prętów 

zbrojeniowych, których końce nie są niczym zabezpieczone. Nieprawidłowości w zakresie 

wyznaczania stref niebezpiecznych dotyczą zagrożeń związanych z możliwością wpadnięcia 

do wykopu, a także najechania lub uderzenia przez ciężki sprzęt zmechanizowany. 

Nieprawidłowości te wynikają ze zbyt małej przestrzeni pozostawionej do dyspozycji 

wykonawców, a także z bezpośredniego sąsiedztwa z drogami użytkowanymi przez osoby 
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postronne. Kolejnym problemem jest nieprawidłowo zorganizowane zaplecze higieniczno-

sanitarne. Najczęściej znajduje się ono w znacznej odległości od stanowisk pracy i nie ma 

zapewnionego dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Zdarzają się budowy, na których 

pracodawcy nie zapewniają szatni i jadalni dla pracowników. 

W zakresie przygotowania pracowników do pracy najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą braku szkoleń w dziedzinie bhp oraz niewłaściwego wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej. W zakresie szkoleń w dziedzinie bhp 

nieprawidłowości dotyczą najczęściej braku instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego 

na kontrolowanej budowie i częstotliwości szkoleń okresowych. Problem występuje w małych 

firmach, w których pracodawcy uznają za wystarczający instruktaż stanowiskowy 

przeprowadzony na początku zatrudnienia, a szkolenia okresowe przeprowadzają co 3 lata 

nie uwzględniając faktu, że pracownicy zatrudnieni są przy pracach szczególnie 

niebezpiecznych. Od lat nieprawidłowości przy budowie i remontach dróg w odniesieniu do 

środków ochrony indywidualnej dotyczą niestosowania przez pracujących masek 

przeciwpyłowych, środków ochrony słuchu i środków ochrony oczu przy wykonywaniu prac 

związanych z mechanicznym cięciem elementów betonowych, a także obsługą 

zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.  

Problemem pozostają także niewłaściwe, czasami sfałszowane uprawnienia 

operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego.  

W zakresie przygotowania i organizacji budowy w dalszym ciągu problemem są 

instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, które mają zbyt ogólny charakter, a także 

przestrzeganie zapisów projektów organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu określają 

stosowanie na danym etapie budowy właściwych znaków i zapór drogowych, które jednakże 

w trakcie budowy nie są aktualizowane. Często powoduje to chaos w ruchu drogowym  

i generuje znaczne zagrożenia dla pracowników. Przykładem może być wypadek podczas 

naprawy sygnalizatora świetlnego z podnośnika koszowego. Pracownicy chcąc uniknąć 

utrudnień w ruchu ustawili podnośnik w innym miejscu niż wynikało to z projektu organizacji 

ruchu i nie zapewnili zabezpieczeń określonych w projekcie. O kosz, w którym przebywał 

pracownik zahaczył przejeżdżający samochód ciężarowy. W wyniku uderzenia w kosz 

wysięgnik obrócił się o 1800, a pracownik wypadł z kosza ze znacznej wysokości i doznał 

poważnych obrażeń ciała.  
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Nieprawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy doprowadziło do kolizji  

z jadącym samochodem ciężarowym. 

Niezmiennie problemy występują w miejscach gdzie prace prowadzone są w pobliżu 

czynnych linii energetycznych. Wykonawcy nie uzgadniają z zarządcami linii warunków 

bezpiecznej pracy, a nawet jeżeli takie uzgodnienia są to podwykonawcy ich nie 

przestrzegają i generują zagrożenia związane z porażeniem prądem.  

W zakresie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót ziemnych największym 

problemem pozostaje prawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu. Praca w wykopach  

o ścianach pionowych bez zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu najczęściej wynika  

z braku czasu i środków finansowych, a to wynika z niewłaściwego zaplanowania kosztów 

przed podpisaniem kontraktu. Prace ziemne wykonywane są często przez małe firmy 

niedysponujące prefabrykowanymi szalunkami i sprzętem zmechanizowanym niezbędnym 

do transportu i montażu szalunków. Wykonawcy najczęściej ratują się skarpowaniem ścian, 

ale z uwagi na brak miejsca nachylają ściany pod nieprawidłowym kątem niezgodnym  

z dokumentacją. Problemem są także nieprawidłowości przy składowaniu urobku. Urobek 

najczęściej składowany jest bezpośrednio przy krawędzi wykopu, co jest tłumaczone przez 

przedsiębiorców zbyt małą przestrzenią na odkład. W ocenie inspektorów pracy 

nieprawidłowość ta często wynika z lekceważenia przepisów przez operatorów koparek.  

Nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia stanowisk prac na wysokości podczas 

budowy i remontów dróg stanowiły w 2017 roku znikomy problem. Wynikało to z charakteru 

prac drogowych prowadzonych w tym roku, które w większości nie obejmowały budowy 

wiaduktów i innych obiektów inżynierskich.  

Przyczyny nieprawidłowości 

Przyczyny nieprawidłowości występujących przy robotach budowlanych także 

drogowych od wielu lat pozostają niezmienne. Pracodawcy jako główne przyczyny wskazują 

wysokie koszty bezpieczeństwa, brak wykwalifikowanych pracowników (tzw. pracownicy  
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z przypadku, których pracodawca jest zmuszony zatrudnić, bo nie jest w stanie zrealizować 

zawartych zobowiązań), a także niewłaściwe przepisy, dzięki którym inwestorzy preferują 

firmy składające najniższe oferty z najkrótszym czasem wykonania bez uwzględnienia 

jakichkolwiek wymogów bezpieczeństwa i kosztów z tym związanych. Z doświadczenia 

inspektorów pracy wynika, że przyczyny takiego stanu leżą przede wszystkim  

w niewłaściwych przepisach dotyczących 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. Równorzędną przyczyną jest niewłaściwe przygotowanie budowy na etapie 

planowania – niewłaściwe kosztorysowanie prac bez uwzględnienia wszystkich kosztów 

związanych z bezpieczeństwem, krótki czas realizacji inwestycji narzucony przez 

inwestorów, nieuwzgledniający nieprzewidzianych sytuacji, a także świadome oszczędzanie 

na wydatkach na bezpieczeństwo pracy szczególnie u przedsiębiorców na końcu łańcucha 

podwykonawców. Dodatkowo brak znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy 

wykonywanych pracach powoduje brak umiejętności przewidywania zagrożeń i tym samym 

lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywanymi pracami przez pracodawców i nadzór, 

a także tolerowanie przez nich złych praktyk. Przyczyną jest również niejasna 

odpowiedzialność, bądź brak świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo na 

stanowiskach pracy, szczególnie na budowach z mocno rozbudowanym łańcuchem 

podwykonawców oraz niedostateczny nadzór nad prowadzonymi pracami – zbyt mała liczba 

osób nadzorujących, co prowadzi do lekceważenie przez pracowników zagrożeń związanych 

z wykonywanymi pracami. 

Przykłady złych praktyk  

Praca koparki pod czynną linią 

energetyczną, wysięg urządzenia 

umożliwiał dotknięcie do czynnych 

przewodów 

 
Nieprawidłowe uprawnienia  

do obsługi koparki. 
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Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej. 

 

 
Brak wyznaczonych ciągów  

dla osób postronnych. 

 
Brak zabezpieczenia przed dostępem  

osób postronnych, brak wydzielonych 

ciągów pieszych 

 
Niezabezpieczona studzienka 

 
Brak zabezpieczenia ścian wykopu 

 

 
Możliwość upadku  

osób postronnych do wykopu 
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Prace w pobliżu czynnej linii energetycznej 

 
Praca w wykopie z nieumocnionymi ścianami 

 
 
Przykłady dobrych praktyk 

 
Bezpieczne przejście dla pieszych  

nad wykopem 

 

Zabezpieczenie skarp wykopu  

przed osunięciem 

 

Wygrodzenie miejsca niebezpiecznego Uniemożliwienie dostępu osobom 

postronnym do miejsc niebezpiecznych 
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Wygrodzony wykop Ład i porządek na budowie ulicy 

 

Zabezpieczenie przejścia przez skrzyżowanie 

 

Oznakowanie wg planu organizacji ruchu 

 
Wygrodzenie i oznakowanie miejsca 

prowadzenia prac 

 
Zabezpieczenie  

przed osunięciem gruntu 
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Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku kontroli placów budów w 2017 roku inspektorzy pracy wydali: 

 309 decyzji, w tym 258 decyzji zostało wydanych w formie decyzji ustnych, 

 11 decyzji wstrzymania prac, 

 2 decyzje wstrzymania eksploatacji, 

 9 decyzji skierowania do innych prac 11 pracowników,  

 4 decyzje zakazu wykonywania prac. 

Inspektorzy pracy skierowali 17 wystąpień zawierających 25 wniosków. Nałożyli  

10 kar grzywny w postępowaniu mandatowym za popełnienie 34 wykroczeń na łączną kwotę 

13 400,- zł. Zastosowali 17 środków oddziaływania wychowawczego za popełnienie  

36 wykroczeń.  

Przedsiębiorcy wykonali 277 decyzji (co stanowi 90% wszystkich wydanych decyzji) 

poprawiając warunki pracy 783 pracowników.  

Nieprawidłowości dotyczące wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych  

i miejsc niebezpiecznych oraz zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych usunięto w 100%. 

Wykonano około 99% decyzji dotyczących ochrony przeciwporażeniowej instalacji  

i urządzeń elektrycznych, w tym zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonano 100% decyzji dotyczących wyposażenia 

pracowników w środki ochrony indywidualnej. Wykonano 98% decyzji dotyczących 

bezpieczeństwa prac ziemnych.  

Przykładem istotnego efektu jest kontrola remontu ulicy Zbąszyńskiej w Łodzi. 

Remont ulicy dojazdowej do przemysłowego terenu, na którym zlokalizowane są liczne firmy, 

w tym centrum logistyczne hurtowni farmaceutycznej odbywał się bez wyłączenia z ruchu. 

Po wąskim pasie jezdni poruszały się dostawcze samochody ciężarowe typu TIR,  

a pomiędzy nimi poruszali się piesi, dla których nie wytyczono osobnych dróg, po których 

mogliby dotrzeć do swoich zakładów pracy. Sąsiadujący pas ruchu był w trakcie 

przygotowywania podłoża pod podbudowę – utworzył się wykop, którego krawędź była 

jednocześnie krawędzią użytkowanego pasa jezdni. Wykop od jezdni „odgradzały” pionowo 

wbite pręty zbrojeniowe z niezabezpieczonymi końcówkami. Po interwencji inspektorów 

pracy ustawiono znaki i zapory drogowe i wytyczono bezpieczne ciągi dla pieszych. 
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przed  po  

 

Podsumowanie  

Na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku, w porównaniu z poprzednimi latami, 

prowadzono zdecydowanie mniej inwestycji o dużej skali. Zakończono budowy autostrad A1 

i A2 oraz trasy szybkiego ruchu S8, budowę Dworca Fabrycznego i głównej trasy 

tramwajowej łączącej wschodnie obrzeża miasta z zachodnimi. Planowane duże inwestycje 

jak trasa S14 będąca wschodnią obwodnicą Łodzi, rewitalizacja obszarowa miasta 

obejmująca śródmieście Łodzi, czy kolejowy tunel podziemny biegnący pod całym centrum 

miasta łączący Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska nie weszły jeszcze w fazę 

realizacji. Rok 2017 był rokiem drobnych remontów jednakże w dużym stopniu 

utrudniających mieszkańcom codzienną komunikację. W budownictwie drogowym  

w mniejszym stopniu niż kubaturowym znaczenie mają względy ekonomiczne wynikające  

z „choinki” podwykonawców czy licznych pośredników. Przyczyny nieprawidłowości leżą  

w konieczności godzenia interesów mieszkańców z obowiązującymi przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa. Remonty dróg prowadzone w newralgicznych dla mieszkańców miejscach 

są prowadzone pod presją czasu, przy nieustającym ruchu samochodowym. Wykonawcy 

muszą walczyć z niesubordynowanymi mieszkańcami, którzy nie bacząc na zagrożenia 

wchodzą w strefy niebezpieczne. Budownictwo drogowe wciąż boryka się z problemem 

niedostatecznej liczby osób nadzorujących. Prace budowlane prowadzone są najczęściej  

na dużej przestrzeni i zapewnienie nadzoru w każdym miejscu bywa niemożliwe.  
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C. Krótkie kontrole w budownictwie ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących  

Dane ogólne 
Niezależnie od wyżej opisanych „kompleksowych” kontroli bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, obejmujących szeroki zakres zagadnień, w tym 

związanych z przygotowaniem prac, inspektorzy pracy prowadzili w 2017 roku również tzw. 

krótkie kontrole, ukierunkowane na szybkie wyeliminowanie bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracujących. Najczęściej były to kontrole interwencyjne, podejmowane  

w związku z zauważonymi lub zgłoszonymi zagrożeniami. 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 128 takich kontroli u 127 przedsiębiorców, w których pracę wykonywały  

569 osoby, w tym 494 pracowników. W trakcie kontroli wydano łącznie 582 decyzji, w tym 

556 decyzji ustnych, w tym: 

 85 decyzji wstrzymania prac; 

 89 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń; 

 42 decyzji skierowania do innych prac dotyczących 77 pracujących;  

 11 decyzji zakazu wykonywania prac; 

 355 decyzji na podstawie artykułu 108 kpa. 

Przed zakończeniem kontroli zostało wykonanych 563 z 582 wydanych decyzji,  

co stanowi 96,7% wszystkich decyzji.  

Nałożono 68 mandatów (264 wykroczeń, łączna kwota grzywny 73 600,- zł)  

i zastosowano 60 środków wychowawczych (123 wykroczenia), ponadto skierowano do 

Urzędu Dozoru Technicznego pismo informujące o eksploatacji urządzenia poddozorowego 

bez aktualnej decyzji dopuszczającej do eksploatacji. 

Najczęściej występującymi zagrożeniami były: 

Upadek z wysokości – zagrożenie upadkiem z wysokości stwierdzono łącznie  

w 67 kontrolach. Inspektorzy pracy wydali łącznie około 200 decyzji nakazujących 

wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących: 

 niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości – ok. 60 decyzji wstrzy-

mujących prace na wysokości, z czego 1/2 dotyczyła prac wykonywanych z rusztowań, 

 niewłaściwego stanu lub braku urządzeń ochronnych przy rusztowaniach – wydano  

46 decyzji wstrzymujących eksploatację rusztowań oraz 22 decyzje z rygorem 

natychmiastowego wykonania,  

 braku lub niewłaściwego zabezpieczenia otworów technologicznych, otworów  

w ścianach zewnętrznych, biegów schodów, krawędzi stropów – wydano ok. 50 decyzji,  
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 brak odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – 3 decyzje,  

Zagrożenia związane z pracą w wykopach – stwierdzono je w 22 kontrolach. 

Inspektorzy pracy wydali 12 decyzji wstrzymujących prace w wykopie i 4 decyzje zakazu 

pracy w wykopie ze względu na nieprawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu przed 

osunięciem oraz 13 decyzji z rygorem natychmiastowego wykonanie regulujących inne 

nieprawidłowości w zakresie organizacji robót ziemnych: np. brak lub niezgodne  

z przepisami zejście do wykopu, obciążenie pasa gruntu przylegającego do krawędzi wykopu 

urobkiem lub pojazdami. 
Zagrożenie porażenia prądem, spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem 

przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, niewłaściwymi połączeniami przewodów, 

niewłaściwą ochroną podstawową i dodatkową, stosowaniem urządzeń nie przeznaczonych 

do pracy w warunkach podniesionej wilgotności w zapyleniu, organizacją składowisk 

materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej – ok. 80 decyzji. 

Zagrożenie uderzeniem przedmiotu spadającego z wysokości lub kontaktem  

z pracującym ciężkim sprzętem budowlanym, spowodowane brakiem wygrodzenia  

i oznakowania strefy niebezpiecznej pracy maszyn przy pracach ziemnych, brakiem 

zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej związanej z możliwością upadku 

przedmiotów z wysokości, nieprawidłowymi daszkami nad drogami komunikacyjnymi  

i stanowiskami pracy, brakiem zabezpieczenia terenu budowy – wydano około 80 decyzji. 

Przykłady najbardziej efektywnych działań: 

1. W wyniku kontroli podmiotu wydano 28 decyzji, w tym 13 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, z czego 3 dotyczyły eksploatacji rusztowań, jedna 

decyzja wstrzymująca eksploatację pilarki ze względu na brak osłony tarczy i klina 

rozszczepiającego, a jedna przewodów zasilających elektronarzędzia ze względu na 

uszkodzoną izolację. Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością upadku  

z wysokości, zagrożenia urazu pracujących i osób postronnych spadającymi 

przedmiotami, urazu niezabezpieczoną tarczą pilarki, porażenia prądem, urazu głowy 

oraz usunięto nieprawidłowości dotyczące eksploatacji rusztowań. Pracodawca został 

ukarany mandatem karnym w wysokości 1500,- zł (stwierdzono 10 wykroczeń). 

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 40 

2. W wyniku kontroli podmiotu wydano 10 decyzji, w tym 5 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności, w tym wstrzymano prace wykonywane w zagrożeniu 

upadkiem z wysokości, skierowano dwóch pracowników do innych prac ze względu na 

brak kwalifikacji. Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością upadku z wysokości. 

Zapewniono pracownikom higieniczne warunki spożywania posiłków. Pracodawca został 

ukarany karą grzywny w postępowaniu mandatowym w wysokości 1500,- zł  

(8 wykroczeń). 

 

3. W wyniku kontroli podmiotu wydano 25 decyzji, w tym 19 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Zlikwidowano zagrożenia związane z możliwością: 

 upadku z wysokości spowodowane brakiem zabezpieczeń nieobudowanych ścianami 

krawędzi stropów i brakiem urządzeń ochronnych przy rusztowaniach; 

 porażenia prądem; 

 urazu niezabezpieczonymi elementami maszyn będącymi w ruchu; 

 uderzenia przedmiotem spadającym z wysokości oraz urazu głowy. 

Zabezpieczono teren prowadzonych robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 

zapewniono bezpieczne dojścia do stanowisk pracy na wysokości. Pracodawca został 

ukarany karą grzywny w postaci postępowania mandatowego w wysokości 1 500,- zł  

(12 wykroczeń). 

   

4. W wyniku kontroli podmiotu wydano 10 decyzji, w tym 9 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Wstrzymano prace wykonywane przy krawędzi dachu, na 

wysokości około 8 m od poziomu otaczającego terenu. W wyniku kontroli zapewniono 

bezpieczne dojście do stanowisk pracy położonych na wysokości; zlikwidowano 
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zagrożenia dla osób postronnych poprzez zabezpieczenie terenu budowy przed 

wejściem osób nieupoważnionych i montaż daszku nad wejściem do budynku; 

zapewniono stosowanie przez pracujących środków ochrony głowy. Pracodawca został 

ukarany mandatem karnym w wysokości 1500,- zł (4 wykroczenia). 

  

5. W wyniku kontroli podmiotu wydano 15 decyzji, w tym 12 decyzji z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. Wstrzymano prace na wysokości w związku z brakiem 

urządzeń ochronnych przy rusztowaniach, wstrzymano eksploatację rusztowań bez 

urządzeń ochronnych. W wyniku kontroli zabezpieczono teren prowadzonych robót przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Pracodawca został ukarany grzywną w postępowaniu 

mandatowym w wysokości 1 500,- zł (6 wykroczeń). 

  

 

Przykłady efektów osiągniętych w wyniku kontroli 

W wyniku kontroli zabezpieczono, przed możliwością upadku z wysokości osób, 

nieobudowane krawędzie stropu tarasu budynku na I kondygnacji i uzupełniono balustrady 

przy otworach w ścianach zewnętrznych o poręcz pośrednią.  
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przed  po  

W wyniku kontroli zapewniono montaż rusztowania zgodny z dokumentacją 

producenta rusztowania – zamontowano balustrady przy podestach roboczych oraz 

zapewniono bezpieczeństwo osobom postronnym poprzez montaż siatek ochronnych na 

rusztowaniu i zamontowanie daszku ochronnego nad wejściem do budynku oraz poprzez 

środki organizacyjne ograniczające dostęp osób postronnych do strefy niebezpiecznej  

w której istnieje niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości. 

przed  po  

 

Podsumowanie 

Zagrożenia przeważnie były usuwane w trakcie pobytu inspektora na budowie. 

Zdarzały się również sytuacje, że kontrolowani przedsiębiorcy napotkawszy problemy  

w realizacji wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy rezygnowali z wykonania 

zlecenia i opuszczali teren prowadzonych prac bez ich zakończenia 

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że drobnych prac budowlanych  

i remontowych podejmują się pracodawcy z niewielkim doświadczeniem w wykonywanych 

pracach, z dużymi brakami w wiedzy w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Miały miejsce przypadki, że drobne prace remontowe były wykonywane własnymi siłami 

przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie związaną z budownictwem, przez 

pracowników wykonujących na co dzień zupełnie inną pracę: na przykład pracownik 

gospodarczy wykonywał prace remontowe elewacji z rusztowania złożonego z kilku  
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tzw. ramek, bez urządzeń ochronnych. Po wszczęciu kontroli pracodawca, właściciel biura 

handlu nieruchomościami, zrezygnował z wykonania pracy własnymi siłami, prace 

remontowe zlecił firmie budowlanej, dysponującej właściwymi środkami dostępu  

do stanowisk pracy położonych na wysokości.  

 Z rozmów z właścicielami niewielkich firm wynika, że często na co dzień zajmują się 

drobnymi pracami wykończeniowymi wewnątrz budynków, gdzie nie występują zagrożenia 

towarzyszące pracom zewnętrznym, wykonywanym na wysokości czy w wykopach. 

Podejmując się jednorazowego zlecenia wykonania pracy, w innym niż dotychczas 

środowisku pracy, przedsiębiorcy nie podejmują trudu zapoznania się z przepisami w tym 

zakresie i starannego zaplanowania sposobu wykonania pracy w zakresie dostępu  

i zabezpieczania pracownika przed zagrożeniami. Ograniczają się jedynie do zakupienia 

dodatkowych „ramek” rusztowania warszawskiego, nie wnikając w wymagania instrukcji 

producenta rusztowania, która do pojedynczych elementów nie jest dołączana, czy do 

zapewnienia osoby z uprawnieniami do montażu rusztowań. W społecznym przekonaniu 

prace budowlane może wykonywać każdy. Firmy budowane prowadzą osoby, które nie mają 

żadnego wykształcenia w tym zakresie, a ich doświadczenie zawodowe sprowadza się do 

przepracowanych kilku miesięcy w niewielkiej firmie budowlanej. Tacy przedsiębiorcy 

zatrudniają pracowników o równie niewielkiej wiedzy i doświadczeniu. Pracownicy 

zatrudniani w małych firmach budowlanych rzadko mają staż pracy dłuższy niż pełen rok 

u jednego pracodawcy. Wpływ na rotację pracowników ma także sezonowość pracy – 

większe zatrudnienie w okresie letnim i mniejsze w zimowym. Nie wywiązuje się między 

pracodawcą a pracownikami, ani pomiędzy samymi pracownikami, szczególna relacja  

i poczucie odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. Jedynym wymaganiem 

stawianym przez pracodawcę jest szybkie i jak najniższym kosztem wykonanie pracy.  

 
D. Kontrola zapewniania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 

wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 
publicznym). 

Dane ogólne 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2017 roku przeprowadzono 72 kontrole 

prac wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych, podczas których stwierdzono 

występowanie zagrożeń o charakterze publicznym. Kontrole przeprowadzono  

u 69 przedsiębiorców zatrudniających ogółem 946 osób, w tym 852 pracowników, 75 osób 

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych i 4 podmioty samozatrudniające się.  
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W skontrolowanych podmiotach pracowało 15 cudzoziemców, 416 kobiet i 21 osób 

niepełnosprawnych. 10 kontroli dotyczyło podmiotów niebędących pracodawcami. 

Charakterystyka skontrolowanych podmiotów 

Spośród 69 skontrolowanych podmiotów: 

 45 należało do branży „Budownictwo”, co stanowi 65%, 

 12 należało do branży „Handel, naprawy”, co stanowi 17%, 

 4 należało do branży „Usługi administrowania”, co stanowi blisko 6%, 

 po 2 należało do branży „Przetwórstwo przemysłowe”, „Dostawa wody” i „Transport”, co 

stanowi dla każdego blisko 3%, 

 po 1 należało do branż „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo” i „Działalność profesjonalna”, co 

stanowi po 1,5%, 

 49 podmiotów zatrudniało do 9 pracowników, co stanowi 71%, 

 17 podmiotów zatrudniało od 10 do 49 pracowników, co stanowi 25%, 

 5 podmiotów zatrudniało od 50 do 249 pracowników, co stanowi blisko 7%, 
Powyższe dane nie bilansują się do wskazanych 69 podmiotów z uwagi na fakt, że w dwóch 

przypadkach podmioty dwukrotnie kontrolowane w obu kontrolach miały inną wielkość 

zatrudnienia podczas każdej z kontroli. 

Zastosowane środki prawne 

W ramach kontroli zapewniania bezpieczeństwa podczas wykonywania robót 

wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych: 

 wydano ogółem 373 decyzje, w tym dotyczące bezpośrednio zagrożeń o charakterze 

publicznym 154 decyzje, co stanowi 41% ogółu decyzji, 

 wydano 32 decyzje wstrzymania prac, w tym 15 decyzji dotyczyło bezpośrednio 

zagrożeń o charakterze publicznym, co stanowi 4% ogółu decyzji, 

 wydano 23 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, w tym 7 decyzji dotyczyło 

bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym, co stanowi 2% ogółu decyzji, 

 wydano 22 decyzje skierowania do innych prac 24 pracowników, w tym 8 decyzji,  

w odniesieniu do 12 pracowników dotyczyło bezpośrednio zagrożeń o charakterze 

publicznym, co stanowi 2% ogółu decyzji, 

 wydano 9 decyzji zakazu wykonywania prac, w tym 2 decyzje dotyczyły bezpośrednio 

zagrożeń o charakterze publicznym, co stanowi 0,5% ogółu decyzji. 

 wydano 190 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 Kpa, w tym  

92 decyzje dotyczyły bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym, co stanowi  

25% ogółu decyzji, 
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 skierowano 71 wniosków w wystąpieniach i 11 poleceń, w tym 14 wniosków dotyczyło 

bezpośrednio zagrożeń o charakterze publicznym, co stanowi 20% ogółu wniosków, 

 nałożono 21 mandatów wymierzających karę grzywny w wysokości łącznej kwotę 

23 900,- zł, za popełnienie 43 wykroczeń oraz zastosowano 27 środków 

wychowawczych za popełnienie 44 wykroczeń. 

Spośród 154 decyzji dotyczących zagrożeń o charakterze publicznym: 

 114 decyzji (74% ogółu decyzji) wydano w branży „Budownictwo”,  

 21 decyzji (14%) wydano w branży „Handel, naprawy”,  

 6 decyzji (4%) wydano w branży „Usługi administrowania”, 

 4 decyzje (prawie 3%) wydano w branży „Transport”,  

 po 3 decyzje (po ok. 2%) wydano w branżach „Przetwórstwo przemysłowe”, „Działalność 

profesjonalna” ,  

 2 decyzje wydano w branży ” Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo”,  

 1 decyzję wydano w branży „Dostawa wody”. 

 

Przykłady nieprawidłowości  

Brak wygrodzenia strefy pracy ciężkiego 

sprzętu budowlanego, brak znaków 

drogowych zapewniających  

bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

 

Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej  

przy wykonywaniu prac na wysokości, 

chodnik i wejście do lokalu handlowego 

dostępny dla osób postronnych 
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Brak strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu 

prac na wysokości, brak zadaszenia wejścia 

dla mieszkańców 

Nieprawidłowe posadowienie rusztowania 

ustawionego na daszku przedstawionego  

na poprzednim zdjęciu (możliwość upadku 

rusztowania na mieszkańców) 

 

Nieprawidłowo wydzielona strefa 

niebezpieczna (nieprawidłowa szerokość, 

brak dojść do lokali handlowych, brak 

zadaszenia ciągów dla pieszych) 

Brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej, brak 

zadaszenia ciągów dla mieszkańców, w tym 

wyjść z klatek schodowych 

Efekty przeprowadzonych działań 

W wyniku przeprowadzonych kontroli usunięto 147 stwierdzonych nieprawidłowości 

co stanowi 97% wydanych decyzji dotyczących wyeliminowania zagrożeń o charakterze 

publicznym. W 12 skontrolowanych placówkach handlowych zlikwidowano samoobsługową 

sprzedaż materiałów pirotechnicznych i zorganizowano stoiska obsługiwane przez 

odpowiednio przygotowanych pracowników. 

W 37 miejscach prowadzenia robót budowlanych zapewniono odpowiednio 

ogrodzone i oznakowane strefy niebezpieczne i zabezpieczono je przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  
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Komentarz do wyników kontroli 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w przedsiębiorstwach budowlanych, głównie przy 

remontach obiektów, a także przy pracach instalacyjnych i drogowych. Ze względu  

na charakter tych prac są one wykonywane w miejscach dostępnych dla osób postronnych  

i generują zagrożenia upadkiem przedmiotów z wysokości, wpadnięciem do wykopu lub 

uderzeniem i najechaniem przez ciężki sprzęt budowlany. Stąd największa liczba 

nieprawidłowości regulowanych dotyczyła wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych 

(42 decyzje) oraz zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych przed dostępem 

osób nieupoważnionych (31 decyzji).  

Warto zwrócić także uwagę, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w ponad 70% 

kontroli przeprowadzonych u małych przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników, 

czyli w firmach najczęściej nieposiadających na stałe służb bhp wspomagających 

pracodawcę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy w zakładzie.  

W zakresie zagrożeń związanych z wykonywaniem prac budowlanych największym 

problemem od lat pozostają regulacje prawne dotyczące opłat za zajmowanie chodników. 

Roboty budowlane prowadzone przy remontach elewacji i dociepleniach budynków 

najczęściej są prowadzone w ścisłej zabudowie miejskiej w bezpośredniej bliskości 

chodników, po których poruszają się mieszkańcy, w tym np. dzieci idące do szkoły. 

Zabezpieczenie tych przejść poprzez ich zadaszenie jest traktowane w przepisach jako 

zajęcie chodnika (pomimo że jest on udostępniony dla mieszkańców) i wiąże się  

z olbrzymimi kosztami, takimi samymi jak w przypadku całkowitego zamknięcia chodnika lub 

pasa ruchu. Zagrożenia publiczne występujące podczas wykonywania robót drogowych 

dotyczą głównie remontów dróg na terenie zamieszkanym i bardzo często wynikają z braku 

miejsca i możliwości wygrodzenia ciągów dla pieszych, ale także z nieodpowiedzialnego 

zachowania mieszkańców, którzy skracają sobie drogę nie zważając na prowadzone roboty.  

Zagrożenia publiczne występujące w placówkach handlowych, stwierdzone  

w kontrolach, w większości dotyczyły obrotu materiałami pirotechnicznymi, w szczególności 

dopuszczania do ich samoobsługowej sprzedaży. Nieprawidłowości te wynikają z niewiedzy 

sprzedawców i lekceważenia przez nich zagrożenia. Zagrożenia mogące występować  

w placówkach handlowych wielkopowierzchniowych dodatkowo mogą wynikać z dostępu 

osób postronnych do przestrzeni, gdzie zorganizowane są magazyny wysokiego 

składowanie, a transport odbywa się za pomocą wózków jezdniowych. Kontrole nie wykazują 

w takich placówkach występowania znaczących nieprawidłowości, co prawdopodobnie 

wynika z faktu, że w placówkach tych działają służby bhp, a świadomość pracowników  

w zakresie bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie.  
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II.2.3. Bezpieczeństwo w przemyśle 

Charakterystyka skontrolowanych zakładów  

Realizując zadanie pn. „Bezpieczeństwo w przemyśle”, w Okręgowym Inspektoracie 

Pracy w Łodzi skontrolowano 80 zakładów prowadzących działalność przemysłową  

w różnych branżach. Kontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 8428 pracowników, w tym 

2456 kobiet, 117 młodocianych, 81 osób niepełnosprawnych, 120 cudzoziemców. Poza 

jednym, wszystkie kontrolowane zakłady należą do sektora prywatnego. Ponad połowa 

kontrolowanych zakładów to zakłady średniej wielkości, zatrudniające kilkunastu lub 

kilkudziesięciu pracowników, natomiast ok. 10% kontrolowanych to zakłady wielkie 

zatrudniające powyżej 250 pracowników.  

Struktura kontrolowanych zakładów wg branż (rodzajów działalności) 

Branża  
(rodzaj działalności) 

Liczba 
skontrolo
-wanych 
zakładów 

Liczba pracujących 

ogółem 
na podstawie 

umowy  
o pracę 

na podstawie 
umów cywilno-

prawnych 

produkcja wyrobów z metali 

oraz procesy związane  
z obróbką metali 

30 4076 4049 27 

przemysł spożywczy 

(przetwórstwo mięsa, 

produkcja pieczywa, piwa, 
wina) 

22 1309 1158 151 

produkcja maszyn,  
urządzeń, narzędzi 

10 612 609 3 

produkcja wyrobów  
z tworzyw sztucznych 

8 1603 1598 5 

produkcja papieru, tektury  

i wyrobów z papieru 
6 437 429 8 

produkcja materiałów 

budowlanych 
4 587 585 2 

RAZEM  80 8624 8428 196 
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Dane dotyczące wypadków przy pracy oraz zatrudnionych w warunkach przekroczenia 
dopuszczalnych wartości NDN i NDS czynników szkodliwych 

Branża 
(rodzaj działalności) 

Liczba 
zakładów 
w których 

były 
wypadki 

Liczba wypadków 
przy pracy 

Liczba 
zakładów, 
 w których 
wystąpiły 

przekroczenia 
NDN, NDS 

Liczb 
zatrudnionych 
w warunkach 
przekroczenia 

NDN, NDS 

og
ół

em
 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

ha
ła

s 

In
ne

 

produkcja wyrobów  

z metali oraz procesy 
związane z obróbką 

metali 

16 116 31 39 46 4 44 0 

przemysł spożywczy 

(przetwórstwo mięsa, 

produkcja pieczywa, 
piwa, wina) 

6 58 20 18 20 2 84 0 

produkcja maszyn, 

urządzeń, narzędzi 
4 23 10 11 2 0 0 0 

produkcja wyrobów  
z tworzyw sztucznych 

7 91 29 34 28 5 85 
8 

(styren) 

produkcja papieru, 
tektury i wyrobów  

z papieru 
3 11 1 6 4 1 49 0 

produkcja materiałów 

budowlanych 
3 35 9 11 15 0 0 0 

RAZEM  39 334 100 119 115 12 262 8 

 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie było wypadku śmiertelnego,  

w 3 zakładach zarejestrowano ogółem 3 wypadki ciężkiego uszkodzenia ciała – wszystkie  

w 2015 roku. Wypadki zarejestrowano średnio w co drugim zakładzie – ogółem  

w 39 zakładach. Około 35% ogółu wypadków miało miejsce w zakładach produkujących 

wyroby z metalu i zajmujących się mechaniczną obróbką metalu. Stosunkowo najwięcej 

wypadków wydarzyło się w zakładach produkujących wyroby z tworzyw sztucznych;  

na 8 kontrolowanych zakładów tej branży – w 7 zarejestrowano wypadki przy pracy  
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(88% kontrolowanych zakładów), przy czym prawie co trzeci wypadek (28% ogólnej liczby 

wypadków) miał miejsce w zakładach prowadzących tego rodzaju działalność.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości 

Największą grupę nieprawidłowości stwierdzonych w przeprowadzonych kontrolach 
stanowią nieprawidłowości w zakresie wyposażenia maszyn i urządzeń technicznych  

w wymagane osłony, urządzenia ochronne i zabezpieczające. Problemy tego rodzaju 

stwierdzono w ok. 50 zakładach, co stanowi 62,5% kontrolowanych, ponadto 

nieprawidłowości dotyczyły znacznej części maszyn i urządzeń objętych kontrolą (ok. 23% 

wszystkich wydanych przez inspektorów decyzji dotyczyła sfery zagadnień związanych  

ze stanem maszyn i urządzeń technicznych).  

Stwierdzono wiele przypadków eksploatowania maszyn i urządzeń, które  

nie spełniały wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa pracy tj. brak było osłon 

lub urządzeń ochronnych zabezpieczających ruchome części maszyn i urządzeń przed 

możliwością dostępu pracownika, stosowano osłony niekompletne, niepełne,  

źle usytuowane, które nie eliminowały zagrożenia pochwycenia, uderzenia, skaleczenia itp. 

Stosunkowo dużo nieprawidłowości dotyczyło systemów i elementów sterowniczych maszyn 

i urządzeń.  

Liczną grupę nieprawidłowości, które wystąpiły w ok. 30 zakładach (ok. 37% 
kontrolowanych), stanowił brak opracowanych różnego rodzaju instrukcji bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Głównie brakowało opracowanych instrukcji bhp obsługi maszyn i urządzeń 

technicznych, poza tym stwierdzano również brak opracowanych instrukcji bhp dotyczących 

postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz brak instrukcji bhp dotyczących 

wykonywania prac stwarzających zagrożenia wypadkowe.  

Nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego wystąpiły w co trzecim 

zakładzie, przy czym poza przypadkami braku udokumentowanej oceny ryzyka w ogóle,  

w większości uchybienia polegały na nieprawidłowym sposobie przeprowadzenia  

i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. W wielu zakładach dokumentacja oceny 

ryzyka nie zawierała wymaganych przepisami elementów jak np. opis stanowiska pracy 

uwzględniający stosowane technologie, maszyny, materiały, nie uwzględniano wszystkich 

czynników szkodliwych występujących na stanowisku, nie zidentyfikowano wszystkich 

występujących zagrożeń. Często ocena ryzyka nie była aktualizowana.  

Nieprawidłowości w zakresie szkolenia w dziedzinie bhp dotyczyły ok. 25 zakładów 

(ok. 31% kontrolowanych) i głównie polegały na braku aktualnych szkoleń okresowych 

pracowników oraz nieprzestrzeganiu terminów i częstotliwości odbywania pierwszego  

i kolejnych szkoleń okresowych. Stwierdzano również przypadki braku wstępnego 
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instruktażu stanowiskowego. Innym, częstym uchybieniem był brak programów szkoleń lub 

nieprawidłowo opracowane programy.  

W zakresie pomiarów czynników szkodliwych nieprawidłowości dotyczyły około 15 

zakładów i polegały przede wszystkim na braku podczas kontroli aktualnych pomiarów 

czynników szkodliwych, w tym hałasu, zapylenia i czynników chemicznych oraz 

niewykonywaniu kolejnych pomiarów w terminach wymaganych przepisami. W niektórych 

zakładach pracodawcy nie dokonali analizy prowadzonych procesów technologicznych pod 

kątem występowania w tych procesach czynników szkodliwych i nie wytypowali czynników 

szkodliwych do badań; występowały również problemy z rejestracją wyników pomiarów 

czynników szkodliwych (brak rejestru lub brak aktualnych wpisów). 

Często występowały nieprawidłowości dotyczące nieoznakowania i niezabezpie-

czenia miejsc niebezpiecznych, co stwierdzono w 24 zakładach (30% kontrolowanych). 

Polegały na braku odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc stwarzających 

zagrożenie, jak np.: progi, stopnie, niskie przejścia, krawędzie ramp, otwory technologiczne.  

Inne stosunkowo często powtarzające się nieprawidłowości to: brak badań lekarskich 

pracowników, brak wyznaczenia i oznakowania dróg komunikacyjnych, nieodpowiednie 

miejsce i niewłaściwy sposób składowania materiałów, brak pomiarów oświetlenia 

elektrycznego, niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach oraz brak lub 

niewłaściwa wentylacja miejscowa, brak udokumentowanych codziennych kontroli stanu 

technicznego wózków silnikowych.  

Przykłady  

W jednym z zakładów stwierdzono użytkowanie kilkunastu maszyn, które nie 

spełniały minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wyposażenia  

w wymagane osłony elementów niebezpiecznych; dotyczyło to tokarek, wiertarek stołowych  

i słupowych, szlifierek. Ponadto w zakładzie nie było aktualnych pomiarów czynników 

szkodliwych wytypowanych do badań tj. hałasu, drgań mechanicznych, zapylenia, substancji 

chemicznych. Funkcjonujący w zakładzie system ogrzewania nie zapewnia odpowiedniej 

temperatury na stanowiskach pracy w porze zimowej – podczas kontroli stanowisk pracy 

stwierdzono, że w hali produkcyjnej temperatura wynosiła około 13oC.  

W innym z kontrolowanych zakładów, podczas przeglądu stanowisk pracy 

stwierdzono liczne nieprawidłowości dotyczące stanu maszyn i urządzeń technicznych 

polegające na braku osłon oraz braku lub nieprawidłowym działaniu wyłączników 

krańcowych zblokowanych z osłonami niebezpiecznych elementów będących ruchu przy 

takich maszynach jak tokarki do metalu, szlifierki do wałków, frezarki – ogółem dotyczyło  

12 maszyn. W zakładzie stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie eksploatacji 
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urządzeń elektrycznych i ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym takie jak: brak 

zabezpieczenia rozdzielnic i skrzynek bezpiecznikowych przed dostępem osób 

nieuprawnionych, brak badań dielektrycznych sprzętu ochronnego, izolującego znajdującego 

się w rozdzielni ŚN 6kV – dotyczyło kaloszy i rękawic dielektrycznych. Ponadto kontrola 

wykazała braki w wyposażeniu pracowników w odzież roboczą i obuwie robocze; niektórzy 

pracownicy wykonywali pracę we własnej odzieży roboczej i obuwiu roboczym.  

W kolejnym zakładzie nie wykonano pomiarów potwierdzających skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych użytkowanych  

w zakładzie, nie zapewniono instrukcji eksploatacji dla instalacji i urządzeń energetycznych. 

Użytkowane dwie profilarki do blach nie posiadały osłon zabezpieczających dostęp 

pracownika do wałów napędowych, ponadto przy maszynach zostały zdemontowane osłony 

elementów napędowych i górne osłony siatkowe wałków profilujących blachę; brak tych 

osłon umożliwiał pracownikowi dostęp do elementów ruchomych maszyny. Ponadto uchylne 

osłony siatkowe, w które maszyny są wyposażone, nie posiadają wyłącznika krańcowego 

odłączającego napęd maszyny w momencie uchylenia osłony. Nie została opracowana 

instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca wykonywania prac transportu ręcznego, 

poza tym nie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego występującego przy 

ręcznych pracach transportowych. Stwierdzono zły stan techniczny środków transportowych 

tj. wózka silnikowego i wciągnika łańcuchowego oraz nieprawidłowy sposób składowania 

materiałów stwarzający zagrożenie ich niekontrolowanym przemieszczaniem. Ponadto 

użytkowano stały zbiornik ciśnieniowy bez decyzji organów dozoru technicznego 

zezwalającej na użytkowanie.  

  
Szlifierka własnej konstrukcji  

z paskiem do gratowania – brak osłony 

zabezpieczającej przed włożeniem ręki 

między koła napędowe a pasek ścierny 

Brak osłony uchwytu samocentrującego  

przy szlifierce do wałków 
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Profilarka do blach bez osłon 

łańcuchowych elementów napędowych 

Wózek jezdniowy – stan siedziska 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Znaczna liczba nieprawidłowości dotyczących stanu maszyn i urządzeń technicznych 

wynika w dużym stopniu z użytkowania przestarzałego parku maszynowego; w zakładach 

wciąż używane są stare maszyny (np. różnego typu obrabiarki do metalu, prasy, 

wytłaczarki), które z różnych powodów nie zostały dostosowane do wymagań minimalnych. 

W wielu przypadkach dostosowanie maszyny/urządzenia do wymagań minimalnych wymaga 

znacznych nakładów finansowych i jest po prostu nieopłacalne z punktu widzenia 

użytkowania maszyny, natomiast w niektórych przypadkach jest to skomplikowane 

technicznie a nawet niemożliwe.  

Istotnym ograniczeniem w procesie modernizacji zakładu są możliwości finansowe 

pracodawcy, wielu małych zakładów nie stać na zakup fabrycznie nowych maszyn 

spełniających wymagania przepisów; maszyny kupowane z tzw. „drugiej ręki” czy nawet 

konstruowane „sposobem gospodarczym” są niekompletne, nie spełniają wymagań 

bezpieczeństwa, nie posiadają dokumentacji technicznej.  

Kwestie finansowe często powodują również brak aktualnych pomiarów czynników 

szkodliwych, brak pomiarów oświetlenia elektrycznego, brak aktualnych szkoleń okresowych 

bhp, braki w wyposażeniu w odzież roboczą czy środki ochrony indywidualnej – zapewnienie 

przestrzegania przepisów w tych dziedzinach wymaga niemałych nakładów finansowych, 

które zdaniem pracodawcy są całkowicie nieopłacalne i w związku z tym nieuzasadnione.  

Niewłaściwa współpraca pracodawców z osobami wykonującymi zadania służby bhp 

a nawet całkowity brak współpracy. Zwłaszcza wykonywanie zadań służby bhp przez 

specjalistów spoza zakładu zamiast systematycznego, stałego nadzoru ma charakter 

okazjonalny i w związku z tym jest nieefektywne.  
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Niektóre uchybienia wynikają po prostu z braku należytej dbałości o sprawy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zwykłego niedbalstwa czy wręcz lenistwa zarówno samych 

pracowników jak i osób nadzoru.  

Zastosowane działania i uzyskane efekty  

Na skutek stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości inspektorzy pracy 

zastosowali następujące środki prawne: 

 wydano ogółem 999 decyzji, w tym 578 decyzji na piśmie i 421 decyzji ustnych, 

 wydano 32 decyzje wstrzymania prac, 91 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn,  

2 decyzje zakazania wykonywania prac, 10 decyzji skierowania 10 pracowników  

do innych prac, 

 skierowano 229 wniosków w wystąpieniach, 

 skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu, 

 w stosunku do 33 pracodawców i/lub osób kierujących pracownikami zastosowano kary 

grzywny w postaci mandatów na łączną kwotę 38 600,- zł,  

 w stosunku do 26 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.  

Ponadto w związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy podjęli również 

innego rodzaju działania jak:  

 skierowali 3 powiadomienia do Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące użytkowania  

w kontrolowanych zakładach urządzeń podlegających dozorowi technicznemu bez 

decyzji zezwalającej na eksploatację, 

 poinformowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych o nieprawidłowych danych zawartych 

w sprawozdaniach ZUS IWA w trzech zakładach, 

 w jednym przypadku poinformowano Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  

o stwierdzonych podczas kontroli uchybieniach w treści orzeczenia lekarskiego 

wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, 

 skierowano pismo do Państwowego Nadzoru Budowlanego informujące o występowaniu 

płyt cementowo-azbestowych w pomieszczeniach kontrolowanego zakładu (nie 

będącego właścicielem obiektu).  

W czterech zakładach inspektorzy pracy poinformowali działające w tych zakładach 

organizacje związkowe o zakresie i tematyce prowadzonej kontroli.  

Na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez kontrolowanych 

pracodawców oraz przeprowadzonych w niektórych zakładach kontroli sprawdzających 

ustalono, że do dnia sporządzenia niniejszej informacji wykonano ogółem 716 decyzji  

(tj. 72% ogółu wydanych decyzji), w tym 413 decyzji ustnych i 303 decyzji wydanych  
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na piśmie (co stanowi ok. 52% decyzji wydanych na piśmie). Dotychczas zrealizowano 191 

wniosków zawartych w skierowanych wystąpieniach tj. 83% ogółu skierowanych wniosków.  

Najbardziej znaczącym i istotnym efektem przeprowadzonych kontroli jest wykonanie 

w trakcie trwania kontroli 413 decyzji ustnych, z czego znaczna część (81 decyzji) były  

to decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 32 decyzje wstrzymania prac (które 

częściowo również dotyczyły maszyn i urządzeń), 2 decyzje zakazania wykonywania prac  

i 10 decyzji skierowania pracowników do innych robót. Na skutek realizacji tych decyzji 

zostały usunięte nieprawidłowości sposób bezpośredni zagrażające zdrowiu i życiu 

pracowników.  

W szczególności jako istotne efekty przeprowadzonych kontroli należy wskazać: 

 wykonanych zostało ok. 90% wydanych decyzji dotyczących zapewnienia wymaganych 

osłon, urządzeń ochronnych i elementów sterowniczych przy użytkowanych maszynach  

i urządzeniach technicznych; uzyskano w tym zakresie efekty w ok. 40 zakładach  

i dotyczyły ok. 200 pracowników,  

 wykonano 10 decyzji dotyczących wykonania pomiarów czynników szkodliwych (50% 

wydanych w tym zakresie), które dotyczyły hałasu, pomiarów zapylenia, pomiarów 

czynników chemicznych i pomiarów promieniowania optycznego – uzyskany efekt 

dotyczy ok. 90 pracowników, 

 w 20 zakładach oznakowano lub zabezpieczono miejsca niebezpieczne – wykonano 

76% decyzji w tym zakresie, poprawa warunków pracy dotyczy ok. 130 pracowników,  

 w 11 zakładach wykonano ogółem 15 decyzji dotyczących wykonania oceny ryzyka lub 

jej zweryfikowania i uzupełnienia; osiągnięty efekt dotyczy ok. 400 pracowników, 

 w 17 zakładach zostały opracowane instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczące obsługi maszyn oraz wykonywania różnych prac stwarzających zagrożenie 

wypadkowe; wykonano ok. 50% decyzji w tym zakresie, uzyskany efekt dotyczy ok. 670 

pracowników,  

 wykonano 12 decyzji dotyczących uzyskania aktualnych badań lekarskich  

dla 14 pracowników,  

 w 8 zakładach dla 23 pracowników przeprowadzono wstępne szkolenie stanowiskowe, 

natomiast w 9 zakładach przeprowadzono szkolenie okresowe bhp dla 11 pracowników; 

wykonano ok. 55% wydanych w tym zakresie decyzji,  

 w 7 zakładach wykonano pomiary oświetlenia elektrycznego, co dotyczyło około 220 

pracowników, wykonano 40% decyzji wydanych w tym zakresie.  
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Podsumowanie i wnioski 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa przemysłowego jest 

niezadowalający, aczkolwiek mocno zróżnicowany w poszczególnych zakładach. Z jednej 

strony wśród kontrolowanych znalazły się zakłady, w których stwierdzono liczne i istotne 

naruszenia przepisów, z drugiej strony kilka zakładów zostało ocenionych przez inspektorów 

bardzo wysoko.  

Analizując wyniki kontroli w aspekcie liczby występujących nieprawidłowości można 

zauważyć w ok. 50% kontrolowanych zakładów wystąpiło nie więcej jak 10 nieprawidłowości 

– stan bezpieczeństwa pracy w tych zakładach można ocenić jako dość dobry, w niektórych 

nawet bardzo dobry.  

Z drugiej strony, w 14 zakładach wystąpiło więcej niż 20 nieprawidłowości, w tym 

przypadki bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu pracowników.  

Niepokoi znaczna liczba (około 130) stwierdzonych w trakcie kontroli przypadków 

bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, w których inspektor musiał 

reagować wstrzymaniem prac, wstrzymaniem eksploatacji urządzenia lub skierowaniem 

pracownika do innych prac. W niektórych zakładach stwierdzano kilka a nawet kilkanaście 

tego rodzaju sytuacji.  

Przeprowadzone kontrole pokazały, że w zakładach przemysłowych wciąż dużym 

problemem jest użytkowanie starych maszyn i urządzeń technicznych, które nie zostały 

dostosowane do wymagań minimalnych i tych wymagań nie spełniają. W zakresie 

dotyczącym zagadnień spełniania przez maszyny/urządzenia wymagań minimalnych, 

widoczna jest wciąż duża potrzeba prowadzenia działań informacyjnych i prewencyjnych (jak 

np. dystrybucja wydawnictw, szkolenia, prowadzenie programów prewencyjnych), ale także  

i kontrolnych.  

Ponadto z prowadzonych kontroli wynika, że znajomość niektórych przepisów 

szczegółowych nie jest wśród pracodawców czy nawet specjalistów ds. bhp powszechna; 

znają przepisy kodeksu pracy, ogólne przepisy bhp ale np. przepisy dotyczące pracy  

w narażeniu na drgania i hałas, prac spawalniczych, występowania atmosfer wybuchowych, 

czynników chemicznych – nie są za bardzo znane.  

Poza tym, duże wątpliwości interpretacyjne budzą postanowienia w przepisach 

dotyczące dodatkowych kwalifikacji pracowników: dotyczy to uprawnień kierowcy wózka 

silnikowego (regulowane w różnych aktach prawnych), uprawnień spawacza (przepis 

powołuje się na Polskie Normy, które praktycznie są niedostępne), uprawnień 

energetycznych (wciąż budzi wiele wątpliwości konieczność okresowego powtarzania 

egzaminu). Problemy te powinny zostać w przepisach uporządkowane i sprecyzowane, aby 

nie pozwalały na różnorodne interpretacje.  
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II.2.4. Kontrole bezpieczeństwa pracy w wytypowanych zakładach o wysokiej 
skali zagrożeń 

A.  Kontrole zakładów, w których odnotowano najwięcej wypadków przy pracy 

W 2017 r. inspektorzy pracy PIP przeprowadzili kontrolę przestrzegania przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w 48 wytypowanych zakładach charakteryzujących 

się wysokimi wskaźnikami wypadków przy pracy. 

Wśród kontrolowanych zakładów znalazły się: 

 23 zakłady zatrudniające powyżej 250 pracowników, 

 21 zakładów zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

 4 zakłady zatrudniające od 10 do 49 pracowników. 

W zakładach w których przeprowadzono kontrole pracę wykonywało: 

 w ramach stosunku pracy 16595 osób,  

 na podstawie umów cywilnoprawnych 593 osób, 

 70 podmiotów samozatrudniających. 

Kontrole zostały przeprowadzone m.in.: w 6 zakładach przetwórstwa spożywczego,  

7 zakładach przemysłu metalowego, w 5 zakładach transportowych, w 6 zakładach 

handlowych, w 3 zakładach przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych. 

W skontrolowanych zakładach, w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających 

kontrole (2014-2016), wypadkom przy pracy uległo ogółem 950 poszkodowanych, w tym  

4 osoby poniosły śmierć w wyniku wypadku, a 2 doznały ciężkich obrażeń ciała. 

Opis sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracy 

W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy przede wszystkim badali, czy  

w ramach realizacji obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników pracodawca wdrożył 

systemowe rozwiązania w tym zakresie. Stwierdzono, że w 5 zakładach wdrożono system 

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz, że w 6 zakładach opracowano 

procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W pozostałych zakładach nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy były realizowane na podstawie ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy.  

Opis stwierdzonych nieprawidłowości 

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło:  

 braku lub niewłaściwie dokonanej oceny ryzyka zawodowego – nieprawidłowość 

wystąpiła w 62,5% objętych kontrolą zakładach, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 58 

 braku lub niewłaściwego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp – nieprawidłowość 

wystąpiła w 33,3% objętych kontrolą zakładach, 

 braku lub nieprawidłowości w sporządzaniu instrukcji bhp – nieprawidłowość wystąpiła  

w 45,8% objętych kontrolą zakładach, 

 nieprowadzenia kontroli stanu bhp w zakładzie (wykonywanej przez służbę bhp oraz  

w ramach komisji bhp) – nieprawidłowość wystąpiła w 27,1% objętych kontrolą 

zakładach, 

 nieodpowiedniego stanu zabezpieczeń maszyn, w tym braku urządzeń ochronnych 

zabezpieczających przed dostępem do stref niebezpiecznych – nieprawidłowość 

wystąpiła w 41,7% objętych kontrolą zakładach, 

 nieprawidłowości w sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji powypadkowej – 

nieprawidłowość wystąpiła w 64,6% objętych kontrolą zakładach. 

 Ponadto inspektorzy pracy stwierdzali brak rocznych analiz stanu bhp w zakładzie, 

nieprawidłowy skład komisji bhp, nie sporządzenie wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych.  

Zdaniem inspektorów pracy przyczynami naruszeń prawa były:  

 kondycja finansowa zakładów,  

 nieprzeznaczanie środków finansowych na modernizację maszyn i urządzeń, 

 brak przeglądów maszyn w zakresie sprawności urządzeń zabezpieczających, 

 niedostateczna znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

nieprawidłowy nadzór ze strony osób kierujących pracownikami, 

 niewywiązywanie się z obowiązków przez służbę bhp (np. brak przeglądów stanowisk 

pracy, nieprawidłowości związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków), 

 niejasne przepisy, brak jednolitych interpretacji oraz częste zamiany obowiązujących 

przepisów. 

Ocena kultury bezpieczeństwa 

Istotnym elementem kontroli była ocena kultury bezpieczeństwa w kontrolowanych 

zakładach, jako jednego z głównych czynników wpływających na ryzyko wypadkowe. 

Wyraźnie zaznacza się różnica pomiędzy zakładami, w których wprowadzono system 

zarządzania bezpieczeństwem lub wprowadzono procedury dotyczące bezpieczeństwa  

i higieny pracy a zakładami, w których tego rodzaju działań nie podjęto.  

W zakładach, w których wprowadzono procedury mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa, na ogół jest rejestrowana mniejsza ilość wypadków ciężkich i śmiertelnych, 

zdarzenia wypadkowe nie są ukrywane a przyjęte działania maja na celu przeciwdziałanie 

występowaniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Należy również stwierdzić, że w zakładach 
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korporacyjnych obejmującym swoim zakresem więcej zakładów (gdzie zostały wdrożone 

procedury mające zapewniać bezpieczeństwo pracy), doświadczenia dotyczące 

bezpieczeństwa pracy, przyczyn wypadków przy pracy lub zdarzeń potencjalnie 

wypadkowych są przekazywane zakładom znajdującym się w grupie w celu przeciwdziałaniu 

wypadkom i poprawie bezpieczeństwa pracy.  

Na drugim biegunie występują zakłady małe, w których nie ma systemowego 

podejścia do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, a obowiązujące przepisy często  

nie są stosowane i poziom ogólnej kultury bezpieczeństwa jest niski. W zakładach tych na 

ogół park maszynowy jest stary, nie dostosowany do wymagań minimalnych. W wielu 

przypadkach urządzenia ochronne, w które zostały wyposażone maszyny, są przez osoby 

obsługujące blokowane i wyłączane z użytku. Są w tej grupie zakłady, w których pomimo 

wcześniejszych kontroli inspektorów pracy i zastosowanych środkach prawnych, nadal mają 

miejsce naruszenia przepisów prawa. Zdarzało się, że te naruszenia skutkowały ciężkimi 

wypadkami przy pracy. 

Na podstawie wyników kontroli można stwierdzić, że stan maszyn i sposób 

zabezpieczania miejsc niebezpiecznych nie zawsze zależy od możliwości finansowych 

zakładów. Brak odpowiednich zabezpieczeń maszyn występuje zarówno w zakładach 

przemysłu włókienniczego, gdzie rentowność produkcji jest niewielka, jak również  

w charakteryzujących się wysoką rentownością zakładach produkujących materiały 

budowlane. 

Na dużą liczbę nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wpływ miała 

niedostateczna znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 

pracodawców oraz nieprzywiązywanie przez nich należytej wagi do spraw ochrony zdrowia  

i życia pracujących. Choć zlecali oni wykonywanie zadań służby BHP to jednak nie byli 

zainteresowani realizacją obowiązków tej służby w zakresie kontroli stanu bhp w zakładach, 

przedstawiania pracodawcy wyników okresowych analiz stanu bhp i wniosków odnośnie 

eliminowania lub ograniczania zagrożeń.  

Efekty podjętych przez inspektorów działań 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli naruszeniami przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy wydali ogółem 378 decyzji w tym: 

 195 decyzji ustnych, 

 183 decyzji na piśmie, 

 6 decyzji wstrzymujących pracę, 

 16 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, 

 1 decyzję zakazującą wykonywania prac, 

 1 decyzję nakazującą wykonanie badań i pomiarów, 
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 3 decyzje nakazujące ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków, 

 5 decyzji skierowania pracowników do innych prac. 

Wymienione decyzje dotyczyły 15820 pracowników. 

Ponadto inspektorzy skierowali wystąpienia zawierające ogółem 180 wniosków, 

dotyczących ogółem 6591 pracowników. 

Na podstawie informacji przekazanych przez pracodawców i przeprowadzonych 

kontroli sprawdzających stwierdzono, że zostały wykonane 246 decyzje obejmujące 12123 

pracowników oraz 129 wniosków wystąpień obejmujących 5 428 pracowników. 

W trakcie kontroli nałożono 8 mandatów wymierzających karę grzywny w łącznej 

wysokości 9 700,- zł oraz zastosowano 11 środków wychowawczych. 

W stosunku do jednego pracodawcy, u którego pomimo zastosowania środków 

prawnych nie osiągnięto poprawy warunków pracy i w trakcie kontroli sprawdzającej 

ponownie stwierdzono rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

skierowano do ZUS wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

B. Bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń 
zawodowych (wzmożony nadzór) 

Zakłady objęte wzmożonym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy to zakłady,  

w których duża część pracujących wykonuje pracę w warunkach zagrożenia czynnikami 

niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia. Zakłady te objęte są trzyletnim planem 

kontroli, których celem jest doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia pracowników w tych zakładach. W 2017 r. w województwie łódzkim takim działaniem 

objęte były dwa zakłady, przy czym był to drugi rok prowadzenia przekrojowych działań  

w tych zakładach. Zatrudnionych w nich było 583 pracowników, w tym 74 kobiety. 

W 2017 r. przeprowadzono ogółem 4 kontrole w 2 wytypowanych podmiotach 

gospodarczych. 

W przedmiotowych zakładach największym problemem zdrowotnym jest narażenie 

na ponadnormatywny hałas – przekraczanie dopuszczalnej ekspozycji na hałas odniesionej 

do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Problem ten występuje u obydwu 

pracodawców objętych wzmożonym nadzorem. U jednego z nich dodatkowo przekraczane 

są dopuszczalne normy narażenia na zapylenie. W warunkach zagrożenia (przekroczenia 

wartości dopuszczalnych) czynnikami szkodliwymi w obu zakładach zatrudnionych jest 33 

pracowników.  

Dodatkowo, u jednego z pracodawców nie dokonano jeszcze pełnego rozpoznania 

narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, ze względu na trudności ze znalezieniem 

akredytowanych laboratoriów, które podjęłyby się przeprowadzenia badań i pomiarów 
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wszystkich czynników wytypowanych przez pracodawcę przy współpracy z Centralnym 
Instytutem Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 18 decyzji, 

wykonanych zostało przez pracodawców 13 decyzji, termin realizacji 5 decyzji nie upłynął. 

Wydane decyzje dotyczyły łącznie 220 pracowników. Ponadto do pracodawców skierowane 

zostały wystąpienia pokontrolne, zawierające 3 wnioski. Ponieważ rok 2017 był już drugim 

rokiem prowadzonej wzmożonego nadzoru wobec tych pracodawców, szereg niepra-
widłowości zostało wyeliminowanych dzięki środkom prawnym zastosowanym w 2016 r. 

W jednym z zakładów objętych wzmożonym nadzorem, ze względu na utrzymujące 

się warunki pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia pracowników i nieskuteczne 

dotychczasowe działania pracodawcy, Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi wydał w 2017 r. 

nakaz zaprzestania prowadzenia działalności określonego rodzaju, stwarzającej zagrożenie 

dla pracowników ze względu na przekraczanie szczytowego poziomu dźwięku.  

Po otrzymaniu tego nakazu pracodawca podjął w końcu skutecznie działanie, dzięki któremu 
maksymalne natężenia dźwięku nie przekraczają już wartości dopuszczalnych. 

Pomiary hałasu, zapylenia oraz niektórych czynników chemicznych zostały 

przeprowadzone u tego pracodawcy przez Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy 

Państwowej Inspekcji Pracy. To dzięki nim zostało potwierdzone przekroczenie szczytowego 
poziomu dźwięku, a następnie skuteczność zrealizowanych działań naprawczych. 

Pracodawca opracował program działań organizacyjno-technicznych zmierzających 

do obniżenia hałasu, który jest sukcesywnie wdrażany. Jego realizacja będzie w dalszym 
ciągu nadzorowana przez inspektorów pracy.  

W efekcie działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w tych zakładach 
ograniczono zagrożenia chorobowe i wypadkowe, dzięki wdrożeniu rozwiązań 

organizacyjnych, programów poprawy warunków pracy, procedur systemowego zarządzania 

bhp w zakładzie. W szczególności:  

 dla 8 stanowisk pracy (narażonych 22 pracowników) obniżono poziom hałasu do wartości 

poniżej 0,5 NDN, 

 przeprowadzono prace modernizacyjne na 8 maszynach, dla których wydawano decyzje 

wstrzymania eksploatacji (maszyny zostały dostosowane do wymagań minimalnych), 

 prowadzone są w dalszym ciągu prace modernizacyjne mające na celu obniżenie hałasu 

generowanego przez maszyny (część maszyn wyposażono w osłony akustyczne, przez 

co ograniczono zagrożenia związane z generowanym przez maszyny hałasem). 

 dokonano rozeznania występujących w środowisku pracy szkodliwych czynników 

chemicznych (w tym potencjalnie rakotwórczych) występujących podczas produkcji 

mieszanek gumowych. 
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II.2.5. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby 
tartaczne i wyroby z drewna 

Charakterystyka skontrolowanych zakładów pracy 

W 2017 roku Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 96 kontroli 

ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń zawodowych w podmiotach produkujących 

wyroby tartaczne i wyroby z drewna. Skontrolowano 88 zakładów, w których zatrudnionych 

było łącznie 1323 osób, w tym: 25 osób na podstawie umów cywilnoprawnych, 1 podmiot 

samozatrudniający się, 35 cudzoziemców. W ramach stosunku pracy zatrudnionych było 

1231 pracowników, w tym: 194 kobiety, 18 pracowników młodocianych i 54 osoby 

niepełnosprawnych.  

Poziom wyposażenia tych zakładów w obrabiarki do drewna i ich stan techniczny jest 

bardzo różny. W podmiotach są eksploatowane tradycyjne obrabiarki do drewna, jak np. piły 

tarczowe, taśmowe, frezarki, tokarki, strugarko-grubiarki, strugarko-wyrówniarki, szlifierki, 

traki, jak również (przeważnie w większych zakładach) nowoczesne centra obróbcze CNC. 

Maszyny są przeważnie utrzymywane w należytej sprawności technicznej, nieliczne kontrole 

wykazały niedostateczny stan techniczny parku maszynowego. Większość pracodawców 

słusznie wiąże poziom sprawności maszyn z chęcią uzyskiwania zysków, co pośrednio 

również ma wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. 

W skontrolowanych zakładach 874 osób pracuje w narażeniu na pył drewna, w tym 

58 pracowników w narażeniu na pył drewna bukowego. W narażeniu na szkodliwe 

substancje i mieszaniny chemiczne pracuje 620 osób. Nie stwierdzono zatrudniania  

w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych  

i pyłów. 

 

Komentarz do wyników kontroli ze wskazaniem najczęściej naruszonych przepisów 
BHP i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości 

 Inspektorzy pracy jako jedną z najczęściej występujących nieprawidłowości 

stwierdzali nieprawidłowe stosowanie, bądź brak znaków bezpieczeństwa. Dotyczy  

to zarówno maszyn i urządzeń technicznych (np. brak oznakowania elementów 

sterowniczych), jak też elementów pomieszczeń pracy (np. brak oznakowania progów, 

niskich stropów). Równie często brak było oceny ryzyka zawodowego lub stwierdzano 

uchybienia w tej ocenie oraz przypadki nieinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, 

które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.  
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Kolejną grupę uchybień stanowią nieprawidłowości dotyczące eksploatacji maszyn  

i urządzeń technicznych – w tym obrabiarek do drewna. Polegały one na:  

 braku lub nieprawidłowych osłonach elementów niebezpiecznych, tj. wszelkiego rodzaju 

przekładni, kół wałów, tarcz skrawających i frezów,  

 braku urządzeń do hamowania,  

 nadmiernie wyrobionych wkładkach w stołach pił taśmowych,  

 braku wyłączników awaryjnych;  

 uchybieniach w tartakach (brak odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do podtracza, 

brak zabezpieczenia kół wózków przed najechaniem na nogi, brak zabezpieczenia 

końcówek torów wózków przed ich wypadnięciem). 

Na podobnym poziomie kształtowały się nieprawidłowości w zakresie:  

 braku lub błędów w instrukcjach BHP – stanowiskowych, procesów technologicznych 

oraz transportu,  

 braku bądź nieprawidłowościach w zakresie przygotowania pracowników do pracy 

(szkolenia w dziedzinie BHP, profilaktyczne badania lekarskie), jak również braku 

szkoleń pracodawców,  

 przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia (hałasu, zapylenia 

powietrza) oraz typowania tych czynników do pomiarów,  

 nieopracowania programu działań organizacyjno-technicznych, mających na celu 

obniżenie poziomu hałasu w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych. 

Kolejną grupę stanowią nieprawidłowości dotyczące:  

 eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (brak pomiarów skuteczności działania 

ochron przeciwporażeniowych, brak opracowania instrukcji eksploatacji urządzeń 

energetycznych),  

 niewyposażenia w środki ochrony indywidulanej (maski z odpowiednim filtrem dla 

pracowników zatrudnionych przy impregnacji drewna, buty ochronne i spodnie z wkładką 

dla pracowników obsługujących pilarki łańcuchowe do drewna),  

 nieustalenia rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidulanej, 

wymaganych do stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy, a także 

nieustalenia przewidywanych okresów użytkowania tej odzieży i obuwia,  

 niedokonania oceny ryzyka zagrożenia wybuchem lub nieprawidłowości w dokumencie 

zagrożenia wybuchem,  

 prac szczególnie niebezpiecznych (brak wykazów tych prac, nieustalenie szczegółowych 

wymagań przy wykonywaniu tych prac). 
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Ponadto stwierdzano nieprawidłowości dotyczące: postępowania powypadkowego, 

braku bądź nieprawidłowego wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, służby 

BHP, wentylacji, okresowych kontroli maszyn. 

Maszyny objęte kontrolami oraz maszyny, co do których zgłoszono zastrzeżenia  
z opisem najistotniejszych nieprawidłowości związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi 

Podczas trwania kampanii inspektorzy pracy objęli kontrolami ponad 940 maszyn. 

Zastrzeżenia zgłoszono do ok. 600 maszyn. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości, to:  

 brak zabezpieczeń niebezpiecznych elementów obrabiarek, 

 brak wyłączników bezpieczeństwa, 

 niesprawne mechanizmy przeciwodrzutowe oraz urządzenia hamulcowe obrabiarek,  

 brak zrozumiałych opisów urządzeń sterowniczych,  

 składowane w nadmiernych ilościach odpady poprodukcyjne na stanowiskach pracy,  

 brak zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń związanych z obsługą traków. 

Nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: strugarek grubiarek i wyrówniarek, pił 

taśmowych i tarczowych do drewna, szlifierek, traków. 

Przykłady wysokiego poziomu przestrzegania przepisów i wysokiej kultury pracy: 

W jednym z zakładów, w których pomiary hałasu wykazały przekroczenie wartości 

NDN, opracowano program przeciwdziałania hałasowi w firmie, w wyniku wydanej po 

poprzedniej kontroli inspektora pracy decyzji. Pracodawcy podjęli działania – obniżając 

ekspozycję na hałas poprzez: zastosowanie ekranów dźwiękochłonnych nad centrum 

obróbczym Kimla, skrócenie czasu ekspozycji na ten czynnik szkodliwy, zmianę rodzajów 

frezów w obrabiarkach, zastosowanie ochronników słuchu, zmianę materiału do produkcji 

(płyty MDF od innego pracodawcy), zmiany w procesie technologicznym (kilkukrotne 

zagłębianie frezów w detalu podczas obróbki, zamiast jednorazowego). Doprowadziło to do 

obniżenia parametrów akustycznych; aktualna wartość hałasu (udokumentowana pomiarami) 

zawiera się w granicach: 0,5-1,0 wartości dopuszczalnej. 

  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 65 

W kolejnym zakładzie pracodawca we własnym zakresie wyposażył strugarkę 

czterostronną Wening do drewna w osłony elementów niebezpiecznych strefy roboczej.  

Jeden z pracodawców podejmował działania mające na celu obniżenie narażenia na 

hałas, m.in. wydzielono stanowiska obsługi strugarek (w formie oddzielnych pomieszczeń – 

izolacja akustyczna) w hali. 

Dodatkowo wyposażono stanowisko obsługi prasy do oklejania forniru JOOS HP-120 

w linki bezpieczeństwa, które poprzez nacisk bądź pociągnięcie wyłączają napęd prasy  

w przypadku wystąpienia zagrożenia.  

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

W wyniku działań kontrolnych ok. 520 maszyn dostosowano do wymagań 

bezpieczeństwa. Ok. 30 pracodawców właściwie podjęło działania związane  

z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa.  

Podsumowanie obejmujące kompleksową ocenę stanu przestrzegania przepisów,  
z uwzględnieniem przypadków niewystarczających regulacji prawnych dotyczących 
zaobserwowanych nieprawidłowości: 

Kontrole przeprowadzone w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby  

z drewna wykazały, iż poziom bezpieczeństwa pracy w tych zakładach jest bardzo różny. 

Pierwszą grupę zakładów stanowią te, które powstały od podstaw w ostatnim okresie. 

Pracodawcy wyposażyli je w nowoczesny park maszynowy – komputerowo sterowane centra 

obróbcze CNC, spełniające wymagania zasadnicze. Maszyny te są fabrycznie wyposażone 

w wymagane systemy zabezpieczeń, ponadto pracodawcy podczas ich montażu  

w zakładach dodatkowo zabezpieczają stanowiska pracy wg indywidualnych wymagań 

uzależnionych od usytuowania. Do lakierowania są stosowane farby wodne, niestanowiące 

już takiego zagrożenia, jak poprzednio stosowane lakiery rozpuszczalnikowe. Często 

stosowane są nowe, unikalne technologie np. dotyczące ruchomego procesu suszarniczego 

w osłonie wodnej. Przepisy są w tych zakładach stosowane; pracodawcy zapewniają 

wymaganą organizację wykonywania obowiązków służby BHP przez wyspecjalizowane  

w tym zakresie osoby/firmy zewnętrzne. Właścicielami zakładów są przeważnie ludzie 

otwarci na nowinki techniczne, chętnie współpracujący z inspektorami pracy i uczestniczący 

w programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. 

Drugą grupą zakładów są zakłady istniejące od wielu lat – przeważnie firmy rodzinne, 

których właściciele są pracodawcami od kolejnych pokoleń. Zdarza się też w tej grupie,  

iż pracodawca stał się właścicielem starego zakładu wskutek przekształceń własnościowych 

(przejęcie, kupno, itp.). W tych zakładach poziom przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
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i higieny pracy jest zróżnicowany; od zmodernizowanych zakładów, które przystosowały 

istniejący park maszynowy do wymagań minimalnych, po takie, w których występują 

wieloletnie zaniedbania.  

Najbardziej zaniedbaną grupą zakładów są tartaki. Posiadają one stare traki, często 

eksploatowane od kilkudziesięciu lat i na ogół niemodernizowane pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy często nie dostosowywali traków  

do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Obiekty te nie mają wymaganych 

zabezpieczeń dostępu do podtraczy, połączonych z elementami wstrzymującymi pracę traka 

w wypadku wejścia tam pracownika. Wózki podające drewno do pił nie są zabezpieczone 

przed przypadkowym najechaniem na stopy pracowników. Końcówki torów nie posiadają 

zabezpieczeń przed przypadkowym wysunięciem się z nich wózków podawczych. Występują 

nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia niebezpiecznych elementów osłonami oraz 

nieprawidłowości polegające na braku urządzeń do ich awaryjnego zatrzymania. Wiele 

nieprawidłowości stwierdzanych jest też przy eksploatacji tradycyjnych obrabiarek  

do drewna. 

Niektórzy pracodawcy nie przywiązują szczególnej uwagi do podnoszenia poziomu 

BHP. Odbywa się to przy okazji podejmowania innych działań, mających na celu wzrost 

zysku, np. modernizacji parku maszynowego oraz przy zakupie nowych, bardziej wydajnych 

maszyn. Są one wyposażone przez producenta w odpowiednie zabezpieczenia i przez  

to wpływają na bezpieczniejsze warunki pracy. 

Część pracodawców nie jest zainteresowana wdrażaniem systemów zarządzania 

bezpieczeństwem pracy. Nieprawidłowości pojawiają się już na etapie oceny ryzyka 

zawodowego, które wiąże się z wykonywaniem przez zatrudnionych pracowników pracy.  

Nie są brane pod uwagę wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, 

niepoprawny jest szacunek i skala zagrożeń. Najczęściej ocena ryzyka nie jest korygowana 

po wypadkach, co jest powodem braku eliminacji zagrożeń potencjalnie wypadkowych. 

Część pracodawców traktuje ocenę ryzyka jako formalną czynność wynikającą z nałożonego 

na nich wymogu, a nie jako narzędzie do identyfikacji i eliminacji zagrożeń w zakładzie.  
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II.2.6. Bezpieczeństwo w leśnictwie 

Charakterystyka kontrolowanych jednostek 

 W 2017 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

24 kontrole ukierunkowane na sprawdzenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy w 22 zakładach usług leśnych. W zakładach tych pracę wykonywało 181 osób 

(w tej liczbie są też właściciele zakładów), w tym 1 osoba na podstawie umowy 

cywilnoprawnej i 1 podmiot samozatrudniający się oraz 3 cudzoziemców. W ramach 

stosunku pracy zatrudniano 159 pracowników, w tym 6 kobiet.  

Struktura kontrolowanych zakładów pod względem zatrudnienia 

Stan zatrudnienia 
Liczba 

skontrolowanych 
zakładów 

Liczba 
pracujących 

Liczba 
zatrudnionych 

Zakłady małe  
(do 9 zatrudnionych) 

14 66 52 

Zakłady średnie 
(od 10 do 49 zatrudnionych) 

8 115 107 

Zakłady duże 
(od 50 do 249 zatrudnionych) 

0 0 0 

Wszystkie kontrolowane zakłady prowadziły działalność w zakresie usług leśnych na 

rzecz nadleśnictw (pozyskanie drewna, hodowla lasu).  

Większość kontrolowanych pracodawców dysponuje przyczepami do zrywki drewna  

z żurawiami do załadunku. W dużej części zakładów są eksploatowane specjalistyczne 

maszyny leśne: forwardery i harwestery. Najczęściej były to maszyny używane.  

W latach 2015 – 2017 (do dnia kontroli) w kontrolowanych zakładach miały miejsce  

3 lekkie, indywidualne wypadki. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Nie było 

wypadków śmiertelnych, ani ciężkich. Nie stwierdzano chorób zawodowych ani nie 

zgłaszano podejrzeń o takie choroby. 

Komentarz do wyników kontroli ze wskazaniem najczęściej naruszonych przepisów 
prawa pracy, w tym w szczególności przepisów i zasad BHP 

Przygotowanie do pracy: 

 w 3 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania szkolenia  

w dziedzinie BHP; 

 w 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące profilaktycznych badań 

lekarskich pracowników;  
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 w 4 zakładach stwierdzono brak poddania 35 pracowników narażonych na możliwość 

ukąszenia przez kleszcze szczepieniom przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu; 

 w 11 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące odzieży i obuwia roboczego 

oraz środków ochrony indywidualnej, między innymi: 

o w 3 zakładach nie ustalono rodzajów odzieży i obuwia roboczego oraz środków 

ochrony indywidulanej, których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne,  

a także przewidywanych okresów używalności tej odzieży i obuwia; 

o w 6 zakładach nie wyposażono ogółem 6 pracowników w wymagane środki ochrony 

indywidualnej – spodnie i buty z wkładką ochronną dla pilarzy;  

 w 5 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji systemu pierwszej 

pomocy przedlekarskiej, przy czym w 4 z nich w ogóle nie zorganizowano systemu 

pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz środków do udzielania tej pomocy, a także 

instrukcji udzielania tej pomocy; 

 w 9 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego  

na stanowiskach pracy, przy czym brak oceny stwierdzono w 2 zakładach, natomiast 

niepełne opisy stanowisk pracy i zagrożeń na nich występujących w pozostałych. 

Przygotowanie bezpiecznych stanowisk pracy: 
W 3 zakładzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opracowania – bądź ich 

braku – instrukcji BHP dotyczących procesu technologicznego oraz instrukcji BHP 

dotyczących maszyn i urządzeń technicznych. W 3 zakładzie nie oznakowano obszarów 

prowadzonych prac na powierzchniach. W 1 nie zapewniono niezbędnego sprzętu 

pomocniczego, zaś w następnym nieprawidłowo składowano drewno. 

Zapewnienie bezpiecznej organizacji pracy: 
W 5 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prac szczególnie 

niebezpiecznych, przy czym brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych stwierdzono  

w 3 zakładach, a nieuwzględnienie wszystkich tego rodzaju prac wykonywanych w zakładzie 

w jednym. W 2 zakładach stwierdzono, ze pracodawca nie określił szczegółowych wymagań 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.  

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zapewnienia  

co najmniej dwuosobowej obsady podczas ścinki, zrywki i załadunku drewna. Właściwie 

prowadzone są działania polegające na koordynacji prac i ustaleniu zasad współdziałania. 

Stan techniczny w maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu pracodawców: 

W 4 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego 

eksploatowanych pilarek łańcuchowych z napędem silnikowym. Dotyczyły one braku 

chwytaków łańcucha tnącego oraz braku zabezpieczenia osłoną prowadnicy pilarki.  
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W 3 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego 

urządzeń do zrywki drewna - ciągników do zrywki drewna (uszkodzone oświetlenie). 

Przykłady wysokiego poziomu przestrzegania przepisów i wysokiej kultury pracy 

Przykładem zakładu, w którym pracodawca zapewnia wysoki poziom przestrzegania 

przepisów i wysoką kulturę pracy jest Zakład Usług Leśnych z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim. Najczęściej pracodawca wykonuje usługi związane z pozyskaniem drewna  

i z hodowlą lasu na rzecz Nadleśnictw: Brzeziny, Smardzewice i Spała. W okresie ostatnich 

trzech lat w zakładzie nie było wypadków przy pracy, ani chorób zawodowych. Zakład 

zatrudnia 9 pracowników, w tym 1 kobietę. W zakładzie zapewniono wykonywanie 

obowiązków służby BHP; obowiązki te pełni wyspecjalizowana w tym zakresie firma 

zewnętrzna. Wszyscy zatrudnieni w zakładzie pracownicy posiadają ważne orzeczenia 

lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach oraz aktualne 

szkolenia w dziedzinie BHP (włącznie z pracodawcą). Badania i szkolenia są systematycznie 

przeprowadzane. Operatorzy żurawi na przyczepach do zrywki drewna oraz pilarze 

posiadają wymagane uprawnienia eksploatacyjne. Pracodawca dokonał oceny ryzyka 

zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy. Ocena ta jest na bieżąco aktualizowana. 

Pracownicy zostali zapoznani z ryzykiem, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. 

Pracodawca ustalił rodzaje odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej, 

których stosowanie na stanowiskach pracy jest niezbędne, a także przewidywane okresy 

użytkowania tej odzieży i obuwia. Pracownikom przydzielono ww. odzież, obuwie i środki 

ochrony indywidualnej, co poświadczono w kartach ewidencji. Wypłacany jest ekwiwalent 

pieniężny za pranie odzieży roboczej. Wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej 

pomocy. Pracodawca umożliwił zaszczepienie się przez pracowników przeciwko 

kleszczowemu zapaleniu mózgu, natomiast pracownicy odmówili poddaniu się tym 

szczepieniom. Pracodawca wdrożył do stosowania w zakładzie instrukcję BHP przy 

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzone są rejestry: prac 

narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, pracowników 

wykonujących te prace. Pracownikom są dostarczane posiłki profilaktyczne oraz napoje.  

W zakładzie użytkowane są: pilarki spalinowe marki Stihl, dwa harvestery, dwa forwardery, 

siedem ciągników, przyczepy. Urządzenia te są sprawne technicznie, posiadają wymagane 

osłony niebezpiecznych elementów oraz (żurawie) aktualne decyzje UDT, zezwalające na 

ich eksploatację i ustalające formę dozoru. Pracodawca jest wielokrotnym laureatem 

działania prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”. 

Podobnie przykładem dobrych praktyk i przestrzegania przepisów są działania 

podejmowane przez pracodawcę Usługi Szkółkarskie i Leśne spółka jawna z Koluszek, gdzie 

zatrudnionych jest 19 pracowników. Usługi leśne (pozyskanie drewna, hodowla lasu) 
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prowadzone są na terenie Nadleśnictw: Grotniki i Brzeziny. W zakładzie nie było wypadków 

przy pracy, ani chorób zawodowych. Pracodawca zapewnił wykonywanie obowiązków służby 

BHP przez osobę niebędącą pracownikiem zakładu. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne 

szkolenia w dziedzinie BHP (również pracodawca) oraz ważne orzeczenia lekarskie 

stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych stanowiskach. Badania  

i szkolenia są przeprowadzane systematycznie. Dokonano udokumentowanej oceny ryzyka 

zawodowego na stanowiskach: pilarza, zrywkarza, operatora harwestera. Pracownicy 

zajmujący się ścinką drzew posiadają zaświadczenia o ukończeniu kursów dla pilarzy. 

Operatorzy żurawia posiadają uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu 

bliskiego w klasie ŻII. Zapewnia się pracownikom posiłki profilaktyczne oraz napoje. 

Eksploatowane maszyny i urządzenia techniczne to: harwester Ponsse Ergo HS 16, ciągnik 

do zrywki drewna Renault Temis 550X wraz z przyczepą wyposażoną w żuraw HFL, pilarki 

spalinowe Husqvarna 555XP, 560 SP, Stihl. Ww. sprzęt jest sprawny technicznie, pilarki 

posiadają sprawne hamulce oraz chwytaki łańcuchów. Eksploatowane na harwesterze i na 

przyczepie żurawie objęto dozorem technicznym (aktualne decyzje UDT zezwalające na 

eksploatację). Opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz ustalono 

szczegółowe wymagania przy wykonywaniu tych prac. Pracodawca wdrożył do stosowania 

instrukcję BHP opracowaną przez Lasy Państwowe. Ustalono rodzaje odzieży i obuwia 

roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na stanowiskach pracy 

jest niezbędne. Środki te, odzież i obuwie są przydzielane pracownikom, co jest 

ewidencjonowane w kartach przydziału. Pracodawca zapewnił pracownikom możliwość 

zaszczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – część pracowników 

odmówiła poddania się temu szczepieniu. Pracodawca jest laureatem tegorocznego 
programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”. 

 

Efekty przeprowadzonych działań kontrolnych 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości skutkowały wydaniem przez 

inspektorów pracy 75 decyzji, z czego: 27 decyzji ustnych, 48 decyzji pisemnych; 1 decyzja 

dotyczyła wstrzymania prac, 4 decyzje – skierowania do innych prac 9 pracowników. 

Wydane decyzje dotyczyły 146 pracowników. Ponadto skierowano 7 wystąpień 

zawierających 13 wniosków, dotyczących 46 pracowników. Za popełnienie 6 wykroczeń 

wymierzono 2 kary grzywny w postaci mandatów na łączną kwotę 2 000,- zł. Zastosowano 

również 2 środki oddziaływania wychowawczego. Udzielono 30 porad technicznych oraz  

13 porad prawnych i 3 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 
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Realizacja wniosków wynikających z kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych 

W większości kontrolowanych zakładów usług leśnych została wdrożona  

do stosowania opracowana przez Lasy Państwowe zaktualizowana instrukcja BHP przy 

wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej. Poszerzono ją m.in.  

o wymagania BHP przy eksploatacji wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna. 

Trzeba podkreślić, że instrukcja ta jako jedyna najprecyzyjniej reguluje zasady bezpiecznego 

wykonywania prac m.in. pozyskania drewna. 

Nasila się tendencja zawierania na dłuższe okresy umów cywilnoprawnych pomiędzy 

nadleśnictwami a Zakładami Usług Leśnych. Umożliwia to pracodawcom prowadzenie 

długofalowej polityki w zakresie BHP i jest motywacją do inwestowania w ww. obszarze.  

Korzystnym z uwagi na poprawę bezpieczeństwa pracy i stałego, legalnego 

zatrudnienia pracowników jest fakt wprowadzenia przez Lasy Państwowe przy rozstrzyganiu 

przetargów uprzywilejowania (punkty przetargowe) przedsiębiorców – właścicieli ZUL-i, 

którzy zatrudniają osoby w oparciu o umowy o pracę i dysponują specjalistycznymi 

maszynami leśnymi (m.in. harwester, forwarder, ciągniki leśne do zrywki drewna). 

Podsumowanie 

Nasila się tendencja stopniowej eliminacji prac ręcznych przy pozyskiwaniu drewna 

tam, gdzie jest to możliwe. W porównaniu do lat ubiegłych pracodawcy zdają sobie sprawę  

z faktu, że to oni – a nie ALP - odpowiadają za bezpieczeństwo swoich pracowników  

i poniosą konsekwencje za niewywiązywanie się z tego obowiązku. Wzrosła świadomość 

pracodawców w zakresie konieczności dopuszczania do pracy osób z wymaganymi 

kwalifikacjami; nie stwierdzono wykonywania pracy przez pilarzy nieposiadających 

uprawnień do pracy pilarkami oraz wykonywania pracy przez operatorów żurawi do drewna 

bez kwalifikacji UDT. Zauważalne jest dbanie o stan techniczny posiadanych maszyn  

i urządzeń technicznych. Nieprawidłowości w tym zakresie koncentrują się na drobnych 

uszkodzeniach wynikających z bieżącej eksploatacji, np. wyłamania chwytaków łańcuchów 

pilarek, zbitych lamp oświetlenia ciągników. Praktycznie są one usuwane od razu na 

powierzchniach roboczych. Pomimo, że kontrole wykazują coraz mniej nieprawidłowości, to 

koncentrują się one w tych samych obszarach. Dotyczą w większości: niestosowania 

środków ochrony indywidualnej – zwłaszcza ochron nóg, nieuwzględnienia istotnych 

zagrożeń w ocenie ryzyka zawodowego, nieprawidłowości w organizacji systemu pierwszej  

pomocy, braku oznakowania powierzchni roboczych tablicami ostrzegawczymi o zakazie 

wstępu i o rodzaju wykonywanych prac.  
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II.2.7. Kontrole bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym  
i magazynowaniu 

Dane ogólne 

W roku 2017 przeprowadzono 129 kontroli mających na celu ocenę stanu 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób wykonujących prace związane z transportem 

wewnątrzzakładowym i gospodarką magazynową w zakładach działających na terenie 

województwa łódzkiego. Kontrolami zostały objęte m.in. centra logistyczne, dystrybucyjne  

i przeładunkowe, firmy kurierskie, hurtownie, placówki handlowe i markety, a także inne 

zakłady. 

W 127 skontrolowanych podmiotach, ogólna liczba pracujących ogółem wynosiła 

27 704, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 2043 osób. Ponadto 

pracę wykonywało 5 podmiotów samozatrudniających się. Liczba zatrudnionych  

w ramach stosunku pracy wynosiła 25 322 osób, w tym 17 867 kobiet, 202 osób 

niepełnosprawnych, 13 młodocianych. W skontrolowanych zakładach pracę wykonywało 102 

cudzoziemców. W dwóch latach poprzedzających kontrolę (2015-2016) w skontrolowanych 

zakładach wypadkom przy pracy podczas wykonywania prac transportowych lub 

magazynowych uległo ogółem 25 osób.  

Już w 2017 r., przed kontrolą inspektora pracy, miały miejsce w kontrolowanych 

zakładach 3 kolejne wypadki przy pracy, w tym jeden z ciężkim urazem ciała – 

poszkodowany doznał m.in. złamania fragmentu kręgosłupa na odcinku lędźwiowym tzw. 

„trzonu kręgu L2”. doszło do wypadku. Operator wózka widłowego, zatrudniony na drugiej 

zmianie w magazynie, około godziny 21.15, podwiózł wózkiem widłowym worek ze 

śmieciami tzw. „big-bag” do kontenera celem opróżnienia. Poprosił o pomoc innego 

pracownika, który wsiadł na wózek, a poszkodowany stanął na widłach wózka uniesionych 

na wysokość ok. 1,6 metra. Gdy operator cofnął wózek worek zachwiał się a poszkodowany 

próbował przytrzymać worek. W wyniku utraty równowagi poszkodowany spadł z wideł 

wózka.  

Zakres stwierdzanych nieprawidłowości 

Do najczęściej stwierdzanych przez inspektorów pracy nieprawidłowości należały:  

 nieprawidłowości dotyczące magazynowania,  

 brak lub niewłaściwie opracowana ocena ryzyka zawodowego;, 

 niewłaściwy stan techniczny obiektów, pomieszczeń pracy, a także terenów i urządzeń z 

nimi związanych, 

 brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp, 
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 niewłaściwy stan techniczny dróg, przejść komunikacyjnych i ramp, 

 brak lub niewłaściwie opracowane zasady ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia w zakresie bhp, 

 brak lub niewłaściwe przeprowadzone profilaktyczne badania,  

 niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy światłem dziennym, 

 nieprawidłowości w zakresie ustalenia i dostarczania odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej, 

 niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportowych.  

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 

615 decyzji dotyczących wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących 

bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrzzakładowym i magazynowaniu, w tym 245 

ustnych. 78 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ było to 

niezbędne dla ochrony zdrowia lub życia, ponadto w 1 przypadku inspektor wstrzymał pracę, 

w dwóch kolejnych zakazał wykonywania pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia 

dla zdrowia lub życia oraz skierował do innych prac 2 pracowników wykonujących prace 

niebezpieczne wbrew obowiązującym przepisom (bez wymaganych uprawnień).  

Ponadto skierowano do pracodawców 45 wystąpień zawierających ogółem 145 

wniosków. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy nałożyli 8 kar 

grzywny w postępowaniu mandatowym (liczba wykroczeń 27), na łączną kwotę 8 300,- zł 

oraz zastosowali 18 środków wychowawczych (liczba wykroczeń 52). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości: 

 niedostateczna wiedza na temat zagrożeń wynikających z eksploatacji urządzeń 

transportu wewnątrzzakładowego,  

 niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 

 niedostateczny poziom szkoleń bhp w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń 

transportu wewnątrzzakładowego, 

 niedostateczny nadzór ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami, 

 niestosowanie barw i znaków bezpieczeństwa.  
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II.2.8. Kontrole wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi – działania realizowane w ramach nadzoru rynku 

Kontrolom w ramach nadzoru rynku przeprowadzanym przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy podlegają w szczególności wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do 

użytku od 1 maja 2004 r., dla których wymagania określono w następujących dyrektywach 

Unii Europejskiej, tzw. nowego podejścia: 

 dyrektywie 2014/29/UE dla prostych zbiorników ciśnieniowych (wcześniej 2009/105/WE 

oraz 87/404/EWG), 

 dyrektywie 2014/33/UE dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów 

 (wcześniej 95/16/WE), 

 dyrektywie 2014/34/UE dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 

w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wcześniej 94/9/WE), 

 dyrektywie 2014/35/UE dla sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania  

w określonych granicach napięcia (wcześniej 2006/95/WE oraz 73/23/EWG), 

 dyrektywie 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych (wcześniej 97/23/WE), 

 dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej, 

 dyrektywie 2006/42/WE dla maszyn (wcześniej 98/37/WE), 

 dyrektywie 2009/142/WE (wcześniej 90/396/EWG) dla urządzeń spalających paliwa 

gazowe, 

 dyrektywie 2000/14/WE dotyczącej urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń  

w zakresie emisji hałasu do środowiska, 

 dyrektywie 2014/28/UE (wcześniej 93/15/EWG) dotyczącej udostępniania na rynku  

i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

 a także wyroby pirotechniczne dla których wymagania określono w dyrektywie 

2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych, a następnie 

w dyrektywie 2013/29/UE dotyczącej udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych.  

 

W 2017 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 190 kontroli, w trakcie których 

badali zgodność wyrobów z wymaganiami zasadniczymi określonymi dyrektywami Unii 

Europejskiej. Planowymi kontrolami objęto maszyny do obróbki drewna (29 kontroli) oraz 

środki ochrony układu oddechowego (30 kontroli). Ponadto kontrole prowadzone były na 

wniosek organów celnych (23 kontrole), w celu wydania opinii o spełnianiu lub niespełnianiu 

wymagań zasadniczych przez wyroby wprowadzane na obszar celny Unii Europejskie,  

a także po otrzymaniu z innych źródeł informacji o wadach wyrobów (53 kontrole). Sytuacji 

innych niż wyżej wymienione dotyczyło kolejne 55 kontroli. 
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Ogółem kontrolom w zakresie spełniania wymagań zasadniczych poddano 225 

wyrobów. Przeprowadzone w 2017 roku kontrole wyrobów wykazały, że najczęściej 

niezgodności dotyczyły zasadniczych wymagań formalnych tj.: 

 braku lub nieprawidłowości w deklaracjach zgodności, 

 braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE, 

 braku instrukcji lub nieprawidłowości w treści instrukcji, 

 nieprawidłowego oznakowania w zakresie identyfikacji wyrobów. 

W przypadku nieprawidłowości wynikających z wymagań technicznych w zakresie 

budowy i wyposażenia maszyn najczęściej stwierdzano: 

 brak lub nieodpowiednie urządzenia ochronne stref niebezpiecznych, 

 nieodpowiednie układy sterowania lub elementy sterowania. 

Najwięcej kontroli wyrobów przeprowadzono w zakresie wymagań dyrektywy 

maszynowej 2006/42 (98/37). Również w zakresie tej dyrektywy stwierdzono najwięcej 

niezgodności. Dotyczyły one: 

 braku deklaracji zgodności lub wadliwych zapisów w wydanych deklaracjach  

– 84 maszyn, 

 nieprawidłowości w zakresie budowy i wyposażenia technicznego maszyn – 56 maszyn, 

 braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobów w zakresie identyfikacji, elementów 

sterowania, ostrzeżeń, barw bhp itp. – 66 maszyn,  

 nieprawidłowego sporządzenia instrukcji użytkowania – niezgodności stwierdzano 

podczas kontroli 52 maszyn, 

 braku instrukcji czy dołączenia do wyrobu instrukcji tylko w języku obcym – 28 maszyn, 

 braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – 32 maszyn. 

W dalszym ciągu dominujące są niezgodności w zakresie formalnym  

i dokumentacyjnym dotyczącym deklaracji zgodności i instrukcji czy znakowania wyrobów 

znakiem CE. Wady dotyczące instrukcji maszyn stanowią znaczny odsetek nieprawidłowości 

– problemy wystąpiły ogółem w 80 przypadkach.  

Poza nieznajomością przez producentów i importerów przepisów prawa (wymagań 

oceny zgodności i wymagań zasadniczych) oraz norm technicznych, powodem tych 

nieprawidłowości są względy finansowe - koszty związane z budową maszyn 

gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie wyposażenia 

maszyn w zaawansowane technologicznie rozwiązania. Problemem jest również 

opracowanie odpowiedniej dokumentacji (lub zlecenie jej opracowania). Najczęściej 

stwierdza się to w przypadku produkcji maszyn jednostkowych.  
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Niezgodności wynikające z nieprawidłowości w budowie i wykonaniu maszyn 

najczęściej polegały na braku zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub urządzeń ochronnych 

eliminujących ryzyko urazów mechanicznych oraz nieprawidłowo działających układów  

i elementów sterowania.  

Wady w konstrukcji wynikają najczęściej z nieprawidłowo przeprowadzonej oceny 

ryzyka maszyn lub niewłaściwego doboru zabezpieczeń i urządzeń ochronnych. W wielu 

przypadkach spowodowane jest to ograniczeniem kosztów produkcji i próbą zapewnienia 

jedynie minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Często wpływ ma również brak odpowiedniej 

wiedzy w zakresie wymagań zasadniczych, zwłaszcza w przypadku maszyn produkowanych 

lub modernizowanych we własnym zakresie przez pracodawców.  

Nieprawidłowości w konstrukcji lub zabezpieczeniach szczególnie widoczne są  

w przypadku maszyn importowanych głównie z krajów azjatyckich lub innych spoza Unii 

Europejskiej.  

Ponadto w zakresie: 

 dyrektywy 89/686 niezgodności wystąpiły w przypadku 15 kontrolowanych wyrobów  

i odnosiły się do wymagań związanych z oznakowaniem wyrobów lub braku czy 

nieprawidłowo sporządzonych instrukcji użytkowania. 

 dyrektywy 97/23 niezgodności stwierdzono w 3 skontrolowanych wyrobach. Wady 

dotyczyły: braku oceny końcowej dla zespołów urządzeń ciśnieniowych, braku deklaracji 

zgodności lub potwierdzenia wykonania urządzeń zgodnie z uznaną praktyką 

inżynierską, braku odpowiednich instrukcji przeznaczonych dla użytkowników. Ze 

względu na specyfikę i złożoność wymagań zasadniczych dla urządzeń ciśnieniowych  

i zespołów urządzeń ciśnieniowych kontrole tych wyrobów przeprowadzano 

sporadycznie. 

 dyrektywy 2014/35 niezgodności stwierdzono w 1 przypadku – kontrola na wniosek 

Urzędu Celnego. 

Nie przeprowadzano kontroli wyrobów objętych pozostałymi dyrektywami, dla których 

organem właściwym w zakresie nadzoru rynku jest Państwowa Inspekcja Pracy: 2014/29, 

2014/339, 2014/34, 2009/142, 2000/14, 2013/29, 2013/28. 

Przykłady nieprawidłowości: 

Maszyna do odwracania siatki wędliniarskiej, wyprodukowana na własny użytek. 
Pracodawca wykonał maszynę ok. 2012 r. Stwierdzono brak oznakowania maszyny (danymi 

producenta i maszyny) oraz znaku CE. Do uruchamiania napędu maszyny zapewniono 

łącznik dwupozycyjny wł.-wył. (maszyna może się uruchomić samoistnie po zaniku napięcia). 

Elementy napędowe tj. przekładnia oraz z drugiej strony koła zębate osłonięto z zewnątrz 

osłonami z blachy. Istniało ryzyko dostępu do ruchomych części pomimo zastosowanych 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 77 

osłon – osłony niepełne od wewnętrznej strony. Nie zapewniono odpowiedniej dokumentacji 

technicznej oraz instrukcji.  

 
Widoczne wady konstrukcyjne maszyny do odwracania siatki wędliniarskiej – istnieje 

ryzyko dostępu do ruchomych części pomimo zastosowanych osłon – osłony niepełne  

od wewnętrznej strony. Do uruchamiania napędu maszyny zapewniono łącznik 

dwupozycyjny wł.-wył. (maszyna może się uruchomić samoistnie po zaniku napięcia,  

co wykazała przeprowadzona próba). 

W tej samej firmie pracodawca we własnym zakresie zakupił w 2013 r. maszynę  

do produkcji siatki wędliniarskiej typ TN 006. Podczas kontroli stwierdzono, że istnieje 

bezpośredni dostęp do ruchomych elementów tj. cylindra (głowicy z igłami) – strefa 

niebezpieczna nie była dostatecznie chroniona. Jedynie po bokach zainstalowano osłony  

z pleksi o wysokości ok. 15 cm zabezpieczające przed rozpryskiwaniem oleju. Z lewej strony 

obudowy wystawała końcówka wałka poza powierzchnię osłony z pleksi – ryzyko chwytania  

i owijania się na ruchomym elemencie. Dostęp do elementów napędu był poprzez drzwiczki 

wykonane z pleksi – osłony te nie były nadzorowane przez układ sterowania. Producentem 

maszyny jest GMT Automation SDN.BHD.Jalan 2/2 Taman Idustri Selesa Jaya 43300 Seri 
Kembangan, Selangor (Malezja). Maszyna nie posiadała oznakowania znakiem CE. Brak 

odpowiedniej dokumentacji (instrukcji) i deklaracji zgodności. 

  
Strefa robocza: głowica z igłami i przestrzeń pod stołem z dostępem do elementów napędu. 
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Na 29 poddanych kontroli maszyn do obróbki drewna niezgodności z wymaganiami 

zasadniczymi stwierdzono w 10 przypadkach. Najczęściej dotyczyły one wymagań 

formalnych. Przy 4 maszynach stwierdzono niezgodności w zakresie budowy i wyposażenia 

w zabezpieczenia.  

Przykłady 

 Szlifierka kształtowa Gumet Profi 150-224 prod. „Gumet” Szymon Gumiński Bydgoszcz. 

Stwierdzono m.in. brak osłon lub innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp 

do strefy niebezpiecznej pracy lamelek ściernych i zespołów rolek podających. Ponadto 

instrukcja dołączona do maszyny nie zawierała kompletu wymaganych informacji. 

 Szlifierka kształtowa Gumet Profi 150-224 prod. „Gumet” Szymon Gumiński Bydgoszcz. 

Stwierdzono m.in. brak osłon lub innych urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp 

do strefy niebezpiecznej pracy lamelek ściernych i zespołów rolek podających. Ponadto 

instrukcja dołączona do maszyny nie zawierała kompletu wymaganych informacji. 

 
Szlifierka kształtowa Gumet Profi 150-224 – widok na niezabezpieczoną strefę roboczą. 

Szereg nieprawidłowości w zakresie konstrukcji maszyn i ich wyposażenia 

technicznego stwierdzano podczas kontroli maszyn w związku z wypadkami przy pracy  

(przeprowadzono 9 takich kontroli). Na przykład w trakcie wykonywania czynności 

związanych z czyszczeniem formierki do pierogów HSMS 100 produkcji IMS Biuro Handlowe 

s.c. A. Traczyk D. Bielecki, Warszawa, przy włączonym napędzie poszkodowana operowała 

dłonią w strefie niebezpiecznej, palec wskazujący lewej dłoni poszkodowanej został 

dociśnięty do noża odcinającego pierogi i nastąpiła jego amputacja.  

Formierka była wyposażona w osłonę strefy niebezpiecznej tj. miejsca odcinania 

pierogów przez nóż, która wykonana została z przezroczystego tworzywa sztucznego,  

jako osłona ruchoma, z możliwością swobodnego jej otwierania. Osłona nie została 

wykonana, jako osłona blokująca, uniemożliwiająca uruchomienie maszyny w czasie, kiedy 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 79 

osłona jest otwarta i zatrzymująca maszynę w czasie prób jej otwarcia lub zabezpieczona  

w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez użycia narzędzia. Nieprawidłowość 

wyeliminowano wydając decyzję dotyczącą wstrzymania eksploatacji 2 formierek pierogów 

HSMS100, do czasu wyposażenia ich w odpowiednie osłony niebezpiecznej strefy pracy 

odcinania pierogów, uniemożliwiające dostęp do tej strefy poprzez łatwe usunięcie osłony lub 

wyłączenie jej ze stosowania. 

 
Widok na formierkę do pierogów HSMS 100. 

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonej przez inspektora pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, Główny Inspektor Pracy zdecydował o przeprowadzeniu 

zmasowanych kontroli marketów posiadających na wyposażeniu prasy wyżej wymienionego 

lub podobnego typu.  

 W zakresie dyrektywy 89/686 dotyczącej środków ochrony indywidualnej 

niezgodności wystąpiły w 10 skontrolowanych wyrobach. Stwierdzono przede wszystkim 

nieprawidłowości w zakresie wymagań formalnych związanych z brakiem lub 

nieodpowiednim oznakowaniem wyrobów, brakiem lub nieprawidłowo sporządzonymi 

deklaracjami zgodności oraz brakiem lub nieprawidłowo sporządzonymi instrukcjami 

użytkowania. Przyczyny nieprawidłowości najczęściej wynikały z faktu, iż wyroby 

wyprodukowane były poza obszarem UE a importerzy czy dystrybutorzy nie przywiązywali 

uwagi do wymagań formalnych, bądź nie znali wymagań dla wyrobów, którymi handlowali. 

Wiedzę o ich zgodności najczęściej opierali na zapewnieniach producentów lub ich 

upoważnionych przedstawicieli. 

Przykład 

Dla rękawic ochronnych Delta Plus Nitrex 802 instrukcje i wskazówki dla użytkownika 

zamieszono na foliowym opakowaniu rękawic. Zapisy były mało czytelne, sporządzone  

w kilku językach, w tym języku polskim. Instrukcja nie zawierała kompletu wymaganych 

informacji np.: informacji, że rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko 
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wciągnięcia przez poruszające się części maszyn; sposobu przechowywania, czyszczenia, 

konserwacji, dezynfekcji; daty ważności lub okres trwałości; objaśnienia wszelkich oznaczeń; 

nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie 

oceny zgodności środków ochrony indywidualnej.  

Korzystnie na tym tle wyróżniają się środki ochrony układu oddechowego. Tylko  

w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Przykładowo półmaska filtrująca  

APP ZYB12 nie zawierała odpowiedniego oznakowania tj. nie podano nazwy lub innego 

znaku identyfikującego producenta lub dostawcę. Instrukcja zamieszczona na opakowaniu 

zbiorczym (20 szt.) nie zawierała kompletu informacji m.in.: typu półmaski, jaki zamieszczono 

na wyrobie (ZYB 12), nie podano roku końca okresu przechowywania, zalecanych przez 

producenta warunków przechowywania (lub równoważnych piktogramów). Dla pozostałych 

28 skontrolowanych wyrobów inspektorzy nie stwierdzili uwag. 

W zakresie dyrektywy 97/23/WE niezgodności stwierdzono w przypadku 3 urządzeń  

lub zespołów urządzeń ciśnieniowych. W zakresie tej dyrektywy nie przeprowadza się wielu 

specjalistycznych kontroli. Wynika to ze złożoności jej wymagań. Dla poprawnego 

przeprowadzenia kontroli niezbędna jest wnikliwa analiza dokumentacji technicznej oraz 

znajomość szeregu praw i reguł budowy urządzeń ciśnieniowych, co powoduje,  

że problematyką ta zajmuje się nieliczna grupa inspektorów. Największym problemem  

w kontroli tego typu urządzeń jest umiejętność odpowiedniej kategoryzacji urządzeń 

ciśnieniowych i wybór odpowiedniej procedury oceny zgodności. W większości przypadków 

ocena zgodności wiąże się z koniecznością zlecenia przeprowadzenia badań przez 

jednostkę notyfikowaną, co jest związane z większymi kosztami wytworzenia wyrobu. 

W ocenie wytwórców przyczyną występowania tego rodzaju niezgodności jest  

w dalszym ciągu niewiedza i nieznajomość przepisów w zakresie dyrektywy 97/23/WE.  
W przypadku dużych zespołów urządzeń ciśnieniowych (np. kotłowni, „instalacji” sprężonego 

powietrza) zauważalny jest również trend do unikania przez montażystów odpowiedzialności 

za wyrób poprzez uzyskiwanie oświadczeń od użytkowników (najczęściej już po kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy) o montażu urządzeń na ich wyłączną odpowiedzialność. 

Przykład 

Instalacja sprężonego powietrza stanowiąca zespół urządzeń ciśnieniowych z 2015 r. 

w skład, którego wchodziły m.in.: 3 sprężarki z osprzętem, rurociągi o max DN 110, zbiornik 

ciśnieniowy o pojemności 6000 litrów prod. Komnino nr KP-6000-16 nr 012, p=16 bar 

(ciśnienie instalacji wg manometru p=8 bar), osprzęt ciśnieniowy i zabezpieczający. Zespołu 

nie oznakowano znakiem CE i danymi zespołu oraz wytwórcy, brak deklaracji zgodności, 

brak instrukcji. Pomimo woli wyrażonej przez wytwórcę o usunięciu niezgodności w ramach 
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działań dobrowolnych do dnia 31.12.2017 r. nie zostały one usunięte. Ze względu na 

właściwość terytorialną strony, kontrolę wyrobu przekazano do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Warszawie celem wszczęcia postępowania. 

W 2017 r. Urzędy Celno-Skarbowe 25 razy wnioskowały o wydanie opinii w sprawie 

spełniania zasadniczych i innych wymagań przez wyroby. Najczęściej niezgodności 

dotyczyły maszyn i urządzeń objętych dyrektywą maszynową 2006/42 – 17 wyrobów.  

Tylko dla 5 poddanych kontroli wyrobów wydano opinie pozytywne. W odniesieniu  

do 18 wyrobów wydano opinie negatywne. W 2 przypadkach inspektorzy odstąpili od 

wydania opinii ze względów formalnych tj. rozbieżności w zakresie wyrobów 

zadeklarowanych we wniosku Urzędu Celnego i tych poddanych kontroli. W składy linii 

wskazanych we wnioskach, które miały zostać poddane ocenie wchodziły również 

urządzenia lub maszyny niewyszczególnione przez importera na potrzeby weryfikacji celnej. 

W związku z powyższym nie można było zidentyfikować w sposób jednoznaczny 

poszczególnych elementów, które były przedmiotem wniosku.  

Z informacji przekazanych przez Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi wynika, że do dnia 

31.12.2017 r. w 6 przypadkach wyroby objęto procedurą wywozu poza granice,  

w 10 przypadkach wyroby po usunięciu niezgodności dopuszczono do obrotu.  

Dla pozostałych wyrobów importerzy podjęli próbę dostosowania ich do wymagań 

zasadniczych (tzw. przetwarzanie pod kontrolą) lub organy celne prowadzą działania 

zmierzające do uregulowania sytuacji towarów.  

Wobec kontrolowanych pracodawców, którzy wyposażyli stanowiska pracy  

w maszyny i urządzenia techniczne niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności 

wydano 17 decyzji nakazowych oraz skierowano 3 wnioski w wystąpieniach. Wymierzono 

mandat opiewający na karę grzywny w wysokości 1 600,- zł oraz wydano 1 środek 

wychowawczy. 

Wobec producentów, upoważnionych przedstawicieli lub importerów 

wprowadzających wyroby do obrotu Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi wszczął  

1 postępowanie i wydano 1 postanowienie na terminowe usunięcie niezgodności (dotyczyło 

rękawic firmy Korczak). Do dnia 31.12.2017 r. postępowanie to zostało zakończone i wydano 

decyzję o jego umorzeniu. Ponadto zakończono 2 postępowania wszczęte w 2016 r.  

W 22 przypadkach ze względu na właściwość terytorialną podmiotów 

odpowiedzialnych za wyroby, kontrole przekazano do rozpatrzenia we właściwych 

okręgowych inspektoratach pracy oraz w odniesieniu do 9 wyrobów skierowano pisma do 

Głównego Inspektoratu Pracy o przekazanie kontroli do organów nadzoru rynku na 

terytorium krajów producentów. Do dnia 31.12.2017 r. w 6 przypadkach otrzymano 
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informacje zwrotne o podjętych działaniach oraz w 5 przypadkach Okręgowe Inspektoraty 

Pracy w Bydgoszczy i Gdańsku wszczęły i zakończyły postępowania. Dla pozostałych 

wyrobów brak jest zwrotnych informacji z właściwych terytorialnie okręgów lub z posiadanych 

informacji wynika, że sprawy są w toku.  

W wyniku kontroli lub pism skierowanych do producentów o podjęcie dobrowolnych 

działań usunięto niezgodności w 48 wyrobach. W większości przypadków niezgodności 

dotyczyły wymagań formalnych w zakresie braku lub nieprawidłowo sporządzonych 

deklaracji zgodności, oznakowania czy instrukcji obsługi. Usunięto również szereg 

nieprawidłowości w zakresie zabezpieczeń i urządzeń ochronnych oraz układów sterowania. 

Pozostałe sprawy (dotyczące 29 wyrobów – przesłano informacje o wadach i możliwości 

podjęcia działań dobrowolnych) są w toku – nie upłynęły terminy na udzielenie odpowiedzi 

lub strony nie udzieliły odpowiedzi, a nie przeprowadzono jeszcze kontroli sprawdzających.  
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III. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących prawnej ochrony pracy 

III.1.  Pierwsza kontrola i kontrola sprawdzająca po pierwszej kontroli 

Kontynuowana zapoczątkowanej w 2016 r. strategia pierwszej kontroli w małych  

(w tym w mikroprzedsiębiorstwach) oraz średnich zakładach, miała charakter przede 

wszystkim instruktażowo-doradczy, motywujący do przestrzegania przepisów. Strategia 

stwarza kontrolowanym po raz pierwszy pracodawcom możliwość skorzystania z fachowej 

wiedzy inspektorów i wsparcia w tworzeniu akceptowalnych standardów pracy.  

W celu ustalenia stopnia i poprawności realizacji środków prawnych wydanych  

w wyniku pierwszych kontroli inspektorzy przeprowadzili również kontrole sprawdzające. 

A. Kontrole 

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. na obszarze działania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzono 1059 kontroli w podmiotach 

dotychczas niekontrolowanych. W wyniku ustaleń skierowano: 

 3470 decyzji, 

 108 poleceń, 

 465 wystąpień. 

Ustalenia kontroli stanowiły także podstawę do wszczęcia postępowania 

wykroczeniowego i postępowania administracyjnego, gdyż: 

 skierowano 10 wniosków do sądu o ukaranie, w których podniesiono zarzuty dotyczące 

24 wykroczeń, 

 nałożono 53 grzywny w drodze postępowania mandatowego, których podstawą było 145 

wykroczeń, 

 zastosowano 197 środków wychowawczych, w których zarzucono  

543 wykroczenia, 

 w transporcie nałożono 13 kar administracyjnych dotyczących transportu drogowego, 

zawierających 179 naruszeń.  

W trakcie realizacji przez organy Państwowej Inspekcji Pracy „Pierwszej kontroli„ 

podjęto współpracę m. in. ze związkami zawodowymi, Urzędem Skarbowym, Urzędem 

Dozoru Technicznego, Policją, Strażą Graniczną, Wojewodą, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Zakładowe źródła prawa 

Inspektorzy pracy poddawali kontroli treść źródeł prawa wewnątrzzakładowego  

w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zarzutów podniesionych w skargach. Uwagi 
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dotyczyły treści regulaminu pracy, głównie w zakresie nieprawidłowego określenia miejsca, 

częstotliwości, czasu, terminu wypłaty wynagrodzenia, wykazu prac wzbronionych 

młodocianym/kobietom, oraz braku regulaminu wynagradzania przy ustawowym obowiązku 

jego posiadania przez kontrolowany podmiot. 

Stosunek pracy 

Do najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczyć należy nieprawidłowe 

prowadzenie akt osobowych, tj. głównie niesporządzenie wykazu dokumentów znajdujących 

się w aktach osobowych, nieponumerowanie dokumentów, nieułożenie ich w porządku 

chronologicznym, nieprzekazywanie pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia  

do każdej umowy o pracę, uchybień w określaniu warunków pracy i płacy w treści ww. 

informacji, głównie w zakresie określania wymiaru urlopu wypoczynkowego, długości okresu 

wypowiedzenia umowy o pracę, dobowej i tygodniowej normy czasu pracy – mylonej  

z wymiarem czasu pracy, nieterminowego wydawania świadectw pracy, niewłaściwego 

określania informacji zawartych w treści świadectwa pracy – głównie w zakresie liczby dni 

i godzin urlopu wypoczynkowego, zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy. Ujawniono także nieprawidłowości dotyczące 

sposobu rozwiązywania z pracownikami umów o pracę, w tym w zakresie braku wszystkich 

elementów koniecznych takiego oświadczenia woli czy zasad wyliczania okresów 

wypowiedzenia w kontekście doręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy  

o pracę. Często wskazywano w protokołach kontroli na nieokreślenie w umowach o pracę 

zawartych z pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin, 

których przekroczenie uprawnia pracowników oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku 

jak za nadgodziny. 

Czas pracy 

Do nieprawidłowości ujawnianych podczas „Pierwszych kontroli” należą: brak 

obwieszczenia określającego system, rozkład, okres rozliczeniowy, w którym jest rozliczany 

czas pracy, brak rozkładów czasu pracy, nieinformowanie pracownika o rozkładzie czasu 

pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który rozkład został 

ustalony, niezachowanie przeciętnie 5 – dniowego tygodnia pracy, pracę w święta  

w placówkach handlowych, zatrudnianie w dniach wolnych od pracy wyznaczonych dla 

zachowania przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy bez oddania dnia wolnego od pracy, 

zatrudnienie pracowników dwukrotnie w tej samej dobie, niezapewnienie raz na 4 tygodnie 

niedzieli wolnej od pracy, nieoddanie innego dnia wolnego za pracę w niedzielę i święto  

do końca okresu rozliczeniowego, nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, nieodnotowywanie  

w ewidencji czasu pracy, pracy w poszczególnych dniach. 
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Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy 

Wśród występujących nieprawidłowości odnotowano: niewypłacanie wynagrodzenia, 

nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, nieterminowe wypłacanie ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy, niewypłacanie 

wynagrodzenia za nadgodziny, niewypłacanie dodatku za pracę w porze nocnej, 

niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta niezrekompensowaną dniem 

wolnym od pracy. 

Urlopy wypoczynkowe 

Występujące najczęściej nieprawidłowości dotyczyły: nieudzielenia pracownikom 

urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, 

nieudzielania zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września następnego roku 

kalendarzowego, dzielenia urlopu na części w taki sposób, że co najmniej jedna z części nie 

trwała 14 dni kalendarzowych.  

Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Szkolenia w dziedzinie bhp  

Występujące najczęściej nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły: dopuszczania 

pracowników do pracy bez uprzedniego poddania ich szkoleniom bhp: wstępnym, 

kontrolnym, okresowym, nieprzechowywania programów szkoleń bhp, na podstawie których 

prowadzono aktualne szkolenia pracowników, nieustalenia częstotliwości i czasu trwania 

szkoleń okresowych bhp. 

Badania lekarskie  

Zaniechania w zakresie ochrony zdrowia pracowników obejmowały: dopuszczenie 

pracowników do pracy bez uprzedniego poddania ich wstępnym i okresowym badaniom 

lekarskim na zajmowanym stanowisku. Często podczas kontroli stwierdzano, że pracownicy 

zajmowali dwa stanowiska, a poddawano ich badaniom lekarskim stwierdzającym brak 

przeciwwskazań do pracy tylko na jednym stanowisku. Kilkukrotnie stwierdzono również 

przypadki niewskazania w skierowaniu na badania lekarskie czynników niebezpiecznych 

występujących na zajmowanym przez pracownika stanowisku. 

Ocena ryzyka zawodowego  

Występujące najczęściej nieprawidłowości polegały na niedokonaniu w sposób 

udokumentowany oceny ryzyka zawodowego na występujących w kontrolowanym podmiocie 

stanowiskach pracy, niedokonaniu oceny ryzyka zawodowego na wszystkich występujących 

w zakładzie stanowiskach pracy, nieopracowywaniu oceny ryzyka zawodowego 

występującego przy ręcznych pracach transportowych, niewłaściwym składzie zespołu 
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dokonującego oceny ryzyka zawodowego – głównie braku lekarza sprawującego 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, nieskazywaniu wszystkich istotnych 

czynników zagrożeń. 

Czynniki szkodliwe/uciążliwe dla zdrowia w środowisku pracy  

W przeważającej mierze nieprawidłowości polegały na niedokonaniu rozpoznania 

procesów technologicznych pod kątem występowania czynników szkodliwych dla zdrowia, 

niedokonaniu pomiarów parametrów oświetlenia natężenia i jego równomierności  

na płaszczyznach roboczych stanowisk pracy. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń 

Występującą najczęściej nieprawidłowością było niedokonanie pomiarów 

potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej  

i zasilanych z niej urządzeń przed dotykiem bezpośrednim i możliwością dotyku pośredniego 

eksploatowanej w pomieszczeniach zakładu pracy. 

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 

Do najpowszechniej występujących nieprawidłowości zaliczyć należy: nieustalenie 

zasad wyposażania pracowników w odzież roboczą i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej, przy jednoczesnym zapewnieniu ich pracownikom, w przypadku zaś ustalenia 

w/w zasad, niewydawanie pracownikom wszystkich przewidzianych do stosowania na danym 

stanowisku odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, bądź też 

niespełnianie przez w/w wymienione wymogów prawem przewidzianych. Częstym 

problemem było również niewypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie 

odzieży roboczej w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewniał pracownikom jej prania. 

Procesy pracy i organizacja stanowisk pracy  

Występujące najczęściej nieprawidłowości obejmowały nieopracowanie  

i niedostarczenie pracownikom do stałego korzystania instrukcji bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczącej prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania 

prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Tam 

gdzie w procesach pracy występowały preparaty/substancje/mieszaniny niebezpieczne nie 

zapewniano wykazu prac niebezpiecznych związanych z ich stosowaniem, nie dokonywano 

spisu stosowanych preparatów niebezpiecznych, nie zapewniono kart charakterystyki.  

Maszyny i urządzenia techniczne  

Wśród nieprawidłowości w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń ujawniono 

przypadki, w których użytkowane przez pracowników maszyny i urządzenia nie spełniały 

wymagań bhp, nie opracowano i nie dostarczono pracownikom do stałego korzystania 
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instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących bezpiecznej obsługi i konserwacji 

użytkowanych w zakładzie maszyn i innych urządzeń technicznych, nie dopełniono 

obowiązku dokonywania okresowych kontroli sprawności użytkowanych maszyn i urządzeń.  

Transport i magazynowanie  

W powyższym zakresie ujawniono np. brak informacji na urządzeniach  

do składowania o dopuszczalnym ich obciążeniu, nieudostępnienie pracownikom instrukcji 

magazynowania i składowania materiałów wykorzystywanych w kontrolowanych podmiotach, 

niewytyczenie i nieoznakowanie dróg komunikacyjnych i transportowych. Tam gdzie były 

wykonywane ręczne prace transportowe, nie ujawniono przypadków transportu ręcznego  

z przekroczeniem dopuszczalnych norm dźwigania ciężarów, natomiast dosyć często 

stwierdzano nieopracowanie instrukcji dotyczących ręcznych prac transportowych 

wykonywanych w zakładzie.  

Legalności zatrudnienia 

Występujące najczęściej nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły nieterminowego 

zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, nieuiszczania w terminie składek na 

Fundusz Pracy, zatrudniania pracowników bez potwierdzenia umowy o pracę w formie 

pisemnej. 

Analiza i ocena źródeł nieprawidłowości ujawnianych podczas „Pierwszej kontroli”  

Ustalenia z kontroli przeprowadzonych w okresie 2017 r. wskazuje, iż podstawą 

stwierdzonych naruszeń była nieznajomość przez kontrolowane podmioty przepisów prawa 

pracy bądź też ich trudna sytuacja finansowa w przypadkach stwierdzenia nieterminowego 

wypłacenia wynagrodzenia czy też innych świadczeń ze stosunku pracy. Niejednokrotnie 

podstawą stwierdzonych w czasie czynności kontrolnych nieprawidłowości była również 

błędna interpretacja przepisów przez kontrolowany podmiot i jego przekonanie o działaniu  

w zgodzie z literą prawa. 

Wnioski 

Kontrole przeprowadzone w podmiotach dotychczas niekontrolowanych wykazały 

potrzebę realizowania programu „Pierwsza kontrola” z uwagi na szeroki zakres tematyki, 

która jest poruszana podczas tych czynności oraz w szczególności na jej instruktażowy  

i doradczy charakter. Z analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że w kontrolowanych  

po raz pierwszy podmiotach stwierdzono nieprawidłowości tożsame z występującymi  

u innych podmiotów przy kolejnych kontrolach. W ramach kontroli inspektorzy pracy 

informowali kontrolowanych o sposobach usunięcia uchybień oraz konieczności 

zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym.  
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Po zakończeniu czynności kontrolnych, kierowali do kontrolowanych podmiotów środki 

prawne mające na celu usunięcie uchybień w przestrzeganiu przepisów prawa pracy, 

wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Działania te miały na celu wyeliminowanie 

przez pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych w czasie kontroli uchybień oraz 

zapewnienie przestrzegania ww. przepisów prawa pracy w przyszłości. 

Postępowanie wykroczeniowe wszczynano sporadycznie, ograniczając się głównie 

do zastosowania względem sprawcy wykroczeń środków oddziaływania wychowawczego,  

w przypadkach rażących naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy czy w przypadku 

stwierdzenia sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, skutkujących lub 

mogących skutkować śmiertelnymi, ciężkimi lub zbiorowymi wypadkami przy pracy. 

 

B.  Kontrole sprawdzające po pierwszej kontroli  

Kontrole sprawdzające realizację środków prawnych wydanych podczas „Pierwszej 
kontroli” 

W całym roku 2017 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

przeprowadzili 261 kontroli w zakresie realizacji środków prawnych wydanych podczas 

„Pierwszej kontroli” w podmiocie . 

W czasie czynności kontrolnych ustalono, że: 

 spośród sprawdzonych 1444 decyzji: kontrolowane podmioty nie zrealizowały 20 decyzji, 

 spośród sprawdzonych 1816 wniosków: kontrolowane podmioty nie zrealizowały 155 

wniosków. 

W wyniku ustaleń kontroli wszczęto postępowanie wykroczeniowe/podjęto 

postępowanie administracyjne: 

 nałożono 9 grzywien w drodze postępowania mandatowego, których podstawą było  

15 wykroczeń, 

 zastosowano 11 środków wychowawczych, w których ukaranym zarzucono  

21 wykroczeń, 

 wydano 6 upomnień dotyczących niewykonania 14 decyzji, 

 w transporcie nałożono 1 karę administracyjną dotyczącą transportu drogowego, 

zawierającą 1 naruszenie.  
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Porównanie sprawdzonych w trakcie kontroli środków prawnych wydanych  

po pierwszej kontroli w ujęciu branżowym i przy uwzględnieniu wielkości zakładów. 
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Rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo 4 29 0 34 0 

Przetwórstwo przemysłowe 59 468 3 356 33 

Dostawy wody, ścieki 4 32 0 34 0 

Budownictwo 22 74 0 153 7 

Handel hurtowy i detaliczny 98 497 15 602 70 

Transport, składowanie 18 33 0 136 6 

Zakwaterowanie i gastronomia 10 55 0 85 21 

Informacja i komunikacja 1 3 0 7 1 

Finanse i ubezpieczenia 5 17 0 42 2 

Obsługa rynku nieruchomości 4 14 1 30 2 

Działalność profesjonalna 8 47 0 68 4 

Usługi administrowania 4 11 0 33 3 

Edukacja 7 49 0 79 2 

Opieka zdrowotna i społeczna 8 54 1 63 2 

Kultura, rozrywka i rekreacja 2 7 0 29 2 

Pozostała działalność usługowa 7 54 0 65 0 

Podsumowanie 261 1444 20 1816 155 

 

Wielkość pracodawcy Ilo
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Małe (do 9 pracowników) 207 1171 15 1449 128 

Średnie (od 10 do 49 pracowników) 50 255 5 346 24 

Duże (od 50 do 249 pracowników) 3 18 0 19 3 

Wielkie (od 250 pracowników) 1 0 0 2 0 

Podsumowanie 261 1444 20 1816 155 
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Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, że środki prawne wydane po pierwszej 

kontroli, których realizację sprawdzono w czasie kontroli sprawdzających, zostały 

zrealizowane „najpełniej” przez duże zakłady zatrudniające powyżej 50 pracowników. 

Sytuacja odmiennie kształtowała się w zakładach zatrudniających do 9 pracowników,  

w których duża ilość środków prawnych nie została wykonana.  

Odnosząc się natomiast do porównania w ujęciu branżowym należy wskazać, że 

najwięcej niewykonanych środków prawnych odnotowano w przetwórstwie przemysłowym, 

handlu hurtowym i detalicznym, ale podkreślenia wymaga, iż w tych „działach” realizowanych 

było najwięcej „Pierwszych kontroli”. Pierwsze kontrole w zakładach obejmujących pozostałe 

branże przeprowadzane były stosunkowo rzadko i w nich „lepiej” zrealizowano obowiązek 

wykonania wydanych po kontroli inspektora pracy środków prawnych. Przykładem może być 

sektor rolnictwo, łowiectwo, rybołówstwo czy kultura, rozrywka i rekreacja. 

Ocena skuteczności działań o charakterze instruktażowo-doradczym podjętych  
w kontekście wyników kontroli sprawdzających 

Uwzględniając fakt, iż kontrole sprawdzające wykazały niewykonanie stosunkowo 

dużej części wydanych po pierwszej kontroli środków prawnych, jak również okoliczność,  

iż po zakończeniu kontroli sprawdzających inspektorzy skierowali do kontrolowanych 

podmiotów stosunkowo dużo środków prawnych, a nawet koniecznym było wszczęcie 

postępowania w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika, należy uznać,  

iż efekt w postaci poprawy przestrzegania prawa po pierwszej kontroli o charakterze 

„instruktażowo-doradczym” w niewystarczającym stopniu został osiągnięty. Z drugiej jednak 

strony oddźwięk społeczny kampanii „Pierwsza kontrola” był przyjmowany bardzo 

pozytywnie, w szczególności przez pracodawców, których działalność nie była dotychczas 

poddawana kontroli przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

III.3. Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
wskazujących na istnienie stosunku pracy – ze szczególnym 
uwzględnieniem branży budowlanej, gastronomiczno-hotelarskiej oraz 
agencji ochrony osób i mienia 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2017 r. przeprowadzono 1073 kontrole 

w 1026 podmiotach, w ramach realizacji przestrzegania zakazu zawierania umów 

cywilnoprawnych w warunkach na istnienie stosunku pracy, w tym: 

 w branży budowlanej przeprowadzono 160 kontroli w 156 podmiotach, 

 w branży gastronomiczno-hotelarskiej przeprowadzono 73 kontrole w 72 podmiotach, 
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 w agencjach ochrony osób i mienia przeprowadzono 34 kontrole w 29 podmiotach. 

W toku 146 kontroli inspektorzy pracy zakwestionowali zatrudnienie na podstawie 

umów cywilnoprawnych i wydali 87 poleceń i 87 wystąpień.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wydali: 

 87 wystąpień zawierających 98 wniosków, które dotyczyły 141 pracowników, w tym: 

o w branży budowlanej wydano 11 wniosków w wystąpieniach,  

o w branży gastronomiczno-hotelarskiej wydano 9 wniosków w wystąpieniach, 

o w agencjach ochrony osób i mienia wydano 6 wniosków w wystąpieniach, 

 wydano również 87 poleceń, które dotyczyły 175 pracowników, w tym: 

o w branży budowlanej wydano 27 poleceń, 

o w branży gastronomiczno-hotelarskiej wydano 9 poleceń, 

o w agencjach ochrony osób i mienia wydano 1 polecenie, 

 nałożono 45 mandatów karnych, w wyniku stwierdzenia 45 wykroczeń, na łączną sumę 

grzywien w wysokości 54 600,- zł., w tym: 

o w branży budowlanej nałożono 14 mandatów na łączną kwotę 18 600,- zł., 

o w branży gastronomiczno-hotelarskiej nałożono 4 mandaty na kwotę 4 200,- zł., 

o w agencjach ochrony osób i mienia nałożono 1 mandat kwotę 1 000,- zł., 

 skierowano również 37 środków wychowawczych w związku ze stwierdzeniem  

37 wykroczeń, w tym: 

o w branży budowlanej skierowano 6 środków wychowawczych, 

o w branży gastronomiczno-hotelarskiej skierowano 4 środki wychowawcze, 

o w agencjach ochrony osób i mienia nie kierowano środków wychowawczych. 

Informacja o liczbie wniesionych powództw 
W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi wniesiono 19 powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy, które były następstwem kontroli przeprowadzonych pod 

koniec 2016 r. Na terenie OIP Łódź okresy rozpatrywania spraw przez sądy pracy (do 

momentu uprawomocnienia się wyroku) wynoszą od 1 do 3 lat. Obecnie trwają prace nad 

wniesieniem powództw w wyniku kontroli prowadzonych w 2017 r.  

Wskazanie najczęstszych przyczyn naruszeń prawa – według pracodawców oraz 
inspektorów pracy 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa należą: 

 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), 

 nieznajomość przepisów prawa pracy, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 92 

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

stosunków cywilnoprawnych, 

 chęć obniżenia kosztów zatrudnienia ze względu na brak świadczeń i obowiązków 

występujących przy zatrudnieniu pracowniczym,  

 chęć czynienia oszczędności w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne 

(np.: w przypadku zatrudniania na pozorne umowy o dzieło),  

 wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie ryzyka po stronie podmiotu zatrudniającego. 

Uzyskane efekty podejmowanych przez inspektorów pracy działań 

Do efektów uzyskanych przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Łodzi, przeprowadzających kontrole w zakresie prawidłowości zawierania stosunków 

cywilnoprawnych należy zaliczyć umiejętność oddziaływania na pracodawców w trakcie 

kontroli i przekonania ich o racji przekwalifikowania umów cywilnoprawnych na umowy  

o pracę.  

Inspektorzy pracy udzielając w toku kontroli porad prawnych przekonywali 

przedsiębiorców do potwierdzania pracownikom zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Nie bez znaczenia było również informowanie pracodawców o tym, że w przypadku 

niewykonania wniosków pokontrolnych inspektorzy pracy wytaczać będą przed Sądem Pracy 

powództwa na rzecz osób zatrudnionych w ramach stosunków cywilnoprawnych  

z naruszeniem art. 22 § 1 K.P. Pracodawcy chcąc uniknąć postępowania sądowego 

uznawali argumenty inspektorów pracy i potwierdzali pracownikom fakt zawarcia umów  

o pracę wraz ze wszystkimi skutkami prawnymi tego potwierdzenia.  

Komentarz do zbiorczych wyników kontroli  

W porównaniu do lat ubiegłych znacząco zmalała liczba nieprawidłowości  

w analizowanym zakresie.  

Zauważalne jest obecnie, że osoby zatrudnione wyrażają świadomą, nieprzymuszoną 

wolę świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest to spowodowane dwoma 

czynnikami:  

 zagwarantowaniem minimalnej stawki godzinowej obowiązującej przy umowie zlecenie, 

która jest wyższa od stawki wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę 

przysługującego pracownikom, 

 umożliwieniem wykonywanie pracy ponad tzw. nominalny czas pracy obwiązujący 

pracowników.  

Po raz pierwszy osoby zatrudniane dotychczas na podstawie tzw. typowych umów 

śmieciowych, np.: w ochronie osób i mienia, przy sprzątaniu objęte zostały obowiązkowym 
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ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym i „odczuły” w związku z ustaleniem minimalnej 

stawki godzinowej wzrost wynagrodzenia za świadczoną pracę.  

Tym samym ograniczeniu uległy sytuacje patologiczne polegające na zatrudnieniu 

wymuszonym przymusem ekonomicznym i sytuacją życiową.  

Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych wyjaśniały w toku 

kontroli, że taki rodzaj aktywności im odpowiada ponieważ mogą dysponować swoim 

czasem, nie są silnie związane z podmiotem zawierającym umowę, prowadzą własną 

działalność gospodarczą(której przedmiot różni się od pracy świadczonej na zlecenie) itd.  

Przy dokonywaniu kontroli prawidłowości podejmowania czynności w oparciu  

o stosunki cywilnoprawne inspektorzy pracy współpracowali z wieloma organami i partnerami 

społecznymi: Wśród nich były Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Straż Graniczna, Urząd 

Skarbowy. Związki Zawodowe, Urząd Dozoru Technicznego, Wojewoda Łódzki, Powiatowy 

Urząd Pracy, Policja.  

 

III.4. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie  
do postępowania w tych sprawach w 2017 r. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2017 r. wniesiono 19 powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz 19 osób, świadczących pracę na podstawie 

umów zlecenia.  

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy zostały wniesione przeciwko  

5 pracodawcom, którzy przed wytoczeniem powództwa zawarli umowy cywilnoprawne  

z osobami, na których rzecz te powództwa zostały wniesione. 

Liczba rozstrzygnięć, jakie zapadły w postępowaniu przed sądem pracy 

Na przestrzeni 2017 r. zapadły 2 orzeczenia w sprawach skierowanych przez 

inspektora pracy. W dniu 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi  

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ustalił istnienie stosunku pracy na podstawie 

umowy o pracę tymczasową, w miejsce umów zlecenie łączących powódkę z Agencja 

Pośrednictwa Pracy i Pracy Tymczasowej. Powódka zatrudniona była na podstawie 

pozornych umów zlecenie przez Agencję Pracy Tymczasowej i świadczyła pracę  

u pracodawcy użytkownika. Powódka wcześniej świadczyła pracę u pracodawcy 

użytkownika na podstawie umowy o pracę i po przerwie w zatrudnieniu podjęła ponowne 

zatrudnienie, ale tym razem zawarte zostały z nią dwie równoległe umowy zlecenie przez 

Agencję Pracy Tymczasowej. Powódka świadczyła pracę na podstawie umowy zlecenie 

osobiście, w takich samych warunkach i pod tym samym kierownictwem jak w przypadku 

wcześniejszego zatrudnienia. Ponadto ww. została wprowadzona w błąd przy zawieraniu 
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umowy zlecenie – podpisała ją w przeświadczeniu, że od wynagrodzenia będą 

odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. W trakcie zatrudnienia powódka zaszła 

w ciążę i w związku z powikłaniami trafiła do szpitala. Agencja Pracy Tymczasowej 

rozwiązała umowę „zlecenie” niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niezdolności do pracy. 
Pracodawca w trakcie procesu oświadczył, że działał tak ponieważ (cytat) „ciąża to nie 

choroba”. 

Po upływie trzech miesięcy powódka otrzymała zasiłek chorobowy z ZUS  

z wyrównaniem za trzy miesiące w wysokości około 9,- zł., a w kolejnych miesiącach 

otrzymała zasiłek chorobowy w wysokości 2,- zł. i 1,- zł. W trakcie postępowania sądowego 

okazało się, że pracodawca zawarł z powódką dwie równoległe umowy zlecenie, w tym 

jedną na czynności, których nie wykonywała, za wynagrodzeniem 6,- zł. brutto miesięcznie. 

Od tej kwoty odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna. 

Od wyroku ustalającego stosunek pracy Agencja Pracy Tymczasowej wniosła apelację. 

Sprawa jest w toku.  

W dniu 12 października 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia  

w Łodzi X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawarta została ugoda w sprawie,  

w której inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wytoczyli powództwo na 

rzecz i w imieniu pracownika przeciwko podmiotowi z siedzibą w Łodzi. Inspektorzy pracy 

wnieśli o ustalenie istnienia stosunku pracy, o wydanie świadectwa pracy i o zasądzenie na 

rzecz pracownika wyrównania do wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych 

oraz o odsetki od ww. świadczeń. W toku postępowania strony zawarły ugodę polegającą na 

tym, że podmiot zobowiązał się do ustalenia istnienia stosunku pracy na rzecz pracownika, 

wydania świadectwa pracy i wyrównania mu wynagrodzenia za pracę, oraz do wypłaty 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wynagrodzenia z dodatkiem za pracę 

w godzinach nadliczbowych, zaś powód i inspektorzy pracy zrezygnowali z odsetek od 

należnych świadczeń.  

W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie pracy w Łodzi nie było przypadku wstąpienia 

inspektora pracy do postępowania za zgodą bądź na wniosek powoda. 

Na 19 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, wniesionych w Okręgowym 

Inspektoracie Pracy w Łodzi w przypadku 17 powództw wniesionych na rzecz 17 osób, nie 

zapadły jeszcze żadne rozstrzygnięcia. 

Przykłady 

Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wniósł powództwa  

o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz osób świadczących pracę na podstawie umów 
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zlecenie zawartych z podmiotami działającymi w ramach grupy kapitałowej (powiązanej 

osobowo i tworzącej konsorcja biorące udział w przetargach, których przedmiotem jest 

usługa kompleksowego utrzymania czystości obiektów).  

Problem zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy został stwierdzony w toku prowadzonych kontroli. 

Ponadto stwierdzono, że posiadając status zakładu pracy chronionej proponowały one 

zatrudnienie pracownicze wyłącznie osobom niepełnosprawnym. Ustalono, że tzw. „granicą” 

do której podmiotom tym opłacało się zatrudnić pracowników w ramach stosunku pracy było 

posiadanie przez nich co najmniej lekkiego stopnia niepełnosprawności (w stopniu 

szczególnym). Umowy o pracę otrzymywały więc osoby niepełnosprawne w stopniu 

znacznym, umiarkowanym i lekkim szczególnym, a już osoby niepełnosprawne w stopniu 

lekkim oraz osoby pełnosprawne nie miały szans na zawarcie takiej umowy. 

Kontrole wykazały, że osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenie miały 

takie same obowiązki i wykonywały takie same czynności jak pracownicy ww. podmiotów , 

którzy pracowali przy sprzątaniu szpitali działających na terenie działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi. Osoby te podlegały temu samemu kierownictwu. Koordynatorzy 

układali czas pracy w grafikach, wydawali polecenia oraz sprawdzali wykonanie pracy 

wszystkich zatrudnionych przy sprzątaniu osób (bez względu na podstawę zatrudnienia). 

Koordynatorzy wyznaczali również ewentualne zastępstwa za osoby nieobecne (bez 

względu na to czy są to zleceniobiorcy czy pracownicy).  

Ustalono, że osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenie faktycznie 

wykonywały pracę osobiście, pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pozwane podmioty za wynagrodzeniem. Z wyjaśnień odbieranych w toku kontroli wynikało, 

że umowy zlecenie zawierane były pod wpływem przymusu ekonomicznego, a osoby 

zatrudniane nie miały wyboru co do podstawy zatrudnienia. Jedyną umową proponowaną 

osobom pełnosprawnym przez ww. podmioty była umowa zlecenie. Wybór ograniczał się 

więc do możliwości podjęcia pracy lub nie. Z wyjaśnień składanych przez świadków w toku 

procesu wynikało również, że zleceniobiorcy byli wręcz nakłaniani przez kierownika 

regionalnego do (cytat) „załatwienia sobie” orzeczenia o niepełnosprawności w celu zawarcia 

umowy o pracę.  

W wyniku kontroli inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych podmiotów 

wystąpienia, w których wnosili m.in.: o potwierdzenie na piśmie wymienionym osobom faktu 

zawarcia umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu, w miejsce zawartych z tymi osobami 

umów zlecenie. Wystąpienia inspektora pracy nie zostały zrealizowane. Przeciwko 
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podmiotowi kierowane były w 2016 i 2017 r. powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy, 

wśród których wydano prawomocne rozstrzygnięcia ustalające istnienie stosunku pracy.  

Postępowania sądowe wszczęte przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Łodzi, które zakończyły się w 2017 r. wydaniem prawomocnych wyroków 

W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, w których inspektor pracy skierował 

powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy do Sądu Rejonowego X Wydział Pracy  

i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi w sierpniu 2016 r. i w grudniu 2016 r. na rzecz 5 osób – 

którzy zawarli umowy zlecenia będące w istocie stosunkami pracy w których zapadły wyroki: 

 w sprawie o sygn. akt X P 510/16 zakończonej wyrokiem z dnia 07.03.2017 r. w wyniku 

której Sąd Pracy, ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz 2 osób zatrudnionych na 

podstawie pozornych umów zlecenie. Wyrok jest prawomocny, apelacja pozwanego 

oddalona przez Sąd Okręgowy w dniu 07.08.2017 r.; 

 w sprawie o sygn. akt XP 509/16 zakończonej wyrokiem z dnia 27.04.2017 r. w wyniku 

której Sąd Pracy ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz 1 osoby zatrudnionej na 

podstawie pozornych umów zlecenie. Wyrok jest prawomocny, apelacja pozwanego 

oddalona przez Sąd Okręgowy w dniu 28.11.2017 r.; 

 w sprawie o sygn. akt XP 508/16 zakończonej wyrokiem z dnia 19.04.2017 r., na mocy 

którego Sąd Pracy ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz 1 osoby zatrudnionej na 

podstawie pozornych umów zlecenie. Wyrok jest prawomocny apelacja pozwanego 

oddalona przez Sąd Okręgowy w dniu 14.11.2017 r., 

 w sprawie o sygn. akt XP 765/16 zakończonej wyrok z dnia 26 czerwca 2017 r. na mocy 

którego Sąd Pracy ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz 1 osoby zatrudnionej na 

podstawie pozornych umów zlecenie. Wyrok jest prawomocny apelacja pozwanego 

oddalona przez Sąd Okręgowy w dniu 10.11.2017 r. 

 w połączonej sprawie o sygn. akt IV P 47/13 Sąd Rejonowy IV Wydział Pracy  

w Skierniewicach wydał wyrok w dniu 26 stycznia 2017 r., na mocy którego ustalił 

istnienie stosunku pracy na rzecz 2 osób zatrudnionych na podstawie pozornych umów 

o dzieło oraz zasądził na rzecz tych osób wyrównanie wynagrodzenia i ekwiwalent za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy (inspektor pracy był stroną i pełnomocnikiem 

strony w procesie). Wyrok jest prawomocny.  

 w sprawie o sygn. akt XI P 232/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi  

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń w dniu 22 czerwca 2017 r. uwzględnił powództwo 

inspektora pracy i ustalił stosunek pracy oraz zasądził świadczenia majątkowe i wydanie 

świadectwa pracy dla jednej osoby. Pracodawca nie odwoływał się od wyroku (inspektor 

pracy był stroną i pełnomocnikiem strony w procesie). Wyrok jest prawomocny. 
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 w sprawie o sygn. akt X P 123/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi  

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń w dniu 24 maja 2017 r. uwzględnił powództwo 

inspektora pracy i ustalił stosunek pracy oraz zasądził świadczenia majątkowe i wydanie 

świadectwa pracy (inspektor pracy był stroną i pełnomocnikiem strony w procesie). 

Pracodawca odwołał się od wyroku. Wyrokiem z dnia 30 października 2017 r. w sprawie 

o sygn. akt VIII Pa 205/17 Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelację pozwanego. Wyrok 

jest prawomocny. 

Ponadto w 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi skierowane zostały  

2 skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych, od wyroków oddalających powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały one rozpoznane.  

 

III.5. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilnoprawnych 

W okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 1113 kontroli przestrzegania przepisów 

dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób świadczących prace na 

podstawie umów cywilnoprawnych u 1048 przedsiębiorców. 

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości: 

 w zakresie obowiązku ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby 

wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług nie była 

niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej; 

 w zakresie wypłaty wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług w wysokości minimalnej stawki godzinowej;  

 w zakresie dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia; 

 w zakresie wypłaty wynagrodzenia, z tytułu wykonywania czynności na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej na okres dłuższy niż 1 miesiąc, co najmniej raz  

w miesiącu;  

 w zakresie przedkładania stosownych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub 

świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi;  

 w zakresie archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę 

godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług;  

 w zakresie stosowania wyłączeń spod przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę. 
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Nieprawidłowości w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie w taki 

sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług nie 

była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej stwierdzono podczas 7 kontroli. 

Łącznie nieprawidłowości dotyczyły 30 osób.  

Inspektorzy pracy we wszystkich stwierdzonych przypadkach skierowali wnioski 

zobowiązujące do ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie w taki sposób, aby 

wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa 

niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. 

Na przestrzeni 2017 r. inspektorzy pracy, w odniesieniu do 145 osób wykonujących 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych w 53 objętych kontrolą zakładach, ujawnili 

wypłacanie wynagrodzenia za jedną godzinę wykonywania czynności w wysokości niższej 

niż minimalna stawka godzinowa.  

Stwierdzono w czasie kontroli, że 9 osobom wykonującym na podstawie umów 

cywilnoprawnych w okresie: styczeń – kwiecień 2017 r. czynności polegających na 

opracowywaniu wynikowych planów nauczania lub prowadzeniu zajęć, nie wypłacono za 

każdą godzinę wykonywania czynności wynagrodzenia w wysokości 13 zł. Łącznie  

9 osobom nie wypłacono kwoty 6 200,- zł.  

W powyższym zakresie skierowano 56 wniosków na łączną kwotę 112 979,57 zł. 

Na podstawie informacji uzyskanych od pracodawców oraz w wyniku 

przeprowadzonych rekontroli ustalono, że w wyniku skierowanych wniosków oraz poleceń, 

57 osobom wykonującym czynności na podstawie umów cywilnoprawnych wypłacono 

łącznie kwotę 32 070,88 zł. 

W 2017 r. nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia, w związku  

z wykonywaniem czynności na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych na okres 

dłuższy niż 1 miesiąc, co najmniej raz w miesiącu, wystąpiły w 183 kontrolach i dotyczyły 

1 098 osób.  

Inspektorzy pracy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, skierowali 

wystąpienia i polecenia zobowiązujące do wypłacenia przysługujących zleceniobiorcom lub 

usługobiorcom należności, co najmniej raz w miesiącu.  

W 2017 r. ujawniono także nieprawidłowości w zakresie przedkładania przez 

przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi stosownych informacji o liczbie godzin 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług, które wystąpiły w 156 kontrolach i dotyczyły  

512 osób.  
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Inspektorzy pracy, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, skierowali 

wystąpienia i polecenia zobowiązujące do pozyskiwania informacji o liczbie godzin,  

w czasie których zleceniobiorcy lub usługobiorcy wykonywali czynności. 

Realizując kontrole wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych  

na podstawie umów cywilnoprawnych w 4 kontrolach ujawniono nieprawidłowości w zakresie 

archiwizacji dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania 

zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania 

zlecenia lub świadczenia usług. Łącznie nieprawidłowości dotyczyły 13 osób.  

Podsumowanie wyników 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w 2017 r. łącznie skierowano do 

pracodawców: 

 315 wystąpień zawierających 414 wniosków, którymi objęto łącznie 1 751 osób.  

 21 poleceń , którymi objęto łącznie 30 osób.  

W związku z popełnionymi wykroczeniami wynikającymi z ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę:  

 w postępowaniu mandatowym wymierzono 17 grzywien w postępowaniu mandatowym 

w kwocie łącznej 19 600,- zł za 17 wykroczeń, 

 zastosowano 22 środki wychowawcze obejmujące 22 wykroczenia.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  

Poddając analizie przyczyny ujawnionych nieprawidłowości należy uznać, 

iż w większości przypadków powodem niewypłacania wynagrodzenia za wykonywanie 

czynności na podstawie umów cywilnoprawnych był brak środków finansowych.  

Problemy finansowe mające wypływ na niewypłacenie, czy też zaniżenie 

wypłaconych świadczeń często były skutkiem nieuregulowania na czas zobowiązań 

finansowych przez partnerów handlowych, kontrahentów i odbiorców towarów i usług. Zanim 

nastąpiła zwłoka w wypłacie należności dla zleceniobiorców lub usługodawców, pracodawcy 

już wcześniej nie regulowali należności publicznych. Trudności w dostępie do linii 

kredytowych, jak również drogie i długotrwałe postępowania podejmowane w celu 

odzyskania wierzytelności stanowiły, zdaniem przedsiębiorców, zaporę w ochronie przed 

niewypłacalnością podmiotów gospodarczych.  

Warto także dodać, iż podmioty zatrudniające niewielką liczbę osób zazwyczaj 

samodzielnie wypełniają obowiązki związane z naliczaniem i wypłacaniem należności,  

i z tych względów nie mając fachowej pomocy specjalistów, popełniają błędy, których skutki 

dotykają zleceniobiorców lub usługodawców.  
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Nieznajomość przepisów stanowiła drugą najliczniejszą grupę przyczyn uchybień 

w zakresie wypłaty należności z tytułu umów cywilnoprawnych. Była ona również powodem 

dokonania nieuprawnionych potrąceń z wynagrodzenia, niewypłacania w przypadku umów 

zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu.  

Przedsiębiorcy podnosili również, iż kolejną przyczyną nieprawidłowości są 

niezrozumiałe przepisy, zmieniające się interpretacje i skomplikowany system prawny. 

Powyższe było główną przyczyną nieprawidłowości polegających na niedopełnieniu 

obowiązku ustalenia wysokości wynagrodzenia w umowie, w taki sposób, aby wysokość 

wynagrodzenia za każdą godzinę zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż 

wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz nieprzedkładania stosownych informacji  

o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub 

świadczącego usługi.  

Wnioski 

Ocena wyników przeprowadzonych kontroli prowadzi do wniosku, iż stan 

przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 

zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wymaga stałego monitorowania. 

Oczywiście nie stwierdzono w 2017 r. wielu przypadków, w których zleceniobiorcy lub 

usługodawcy, wykonujący czynności porównywalne z czynnościami wykonywanymi przez 

pracowników, mieliby ustalone wynagrodzenie za wykonane czynności na poziomie rażąco 

niskim, ale ujawnienie w 53 zakładach wypłaty za wykonane czynności na poziomie niższym 

niż minimalna stawka godzinowa, budzi jednak niepokój.  

Ustawodawca w szerokim zakresie uregulował kwestie ochrony minimalnej stawki 

godzinowej, tj. przyjmujący zlecenie nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia 

w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej, nie może przenieść tego prawa na inne 

osoby, wypłata musi być zrealizowana w formie pieniężnej oraz co najmniej raz w miesiącu, 

w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych na okresy dłuższe niż jeden miesiąc. 

Stwierdzić jednak należy, że zapisy ochronne budzą u przedsiębiorców wątpliwości i nie 

wszystkie regulacje są dla nich zrozumiałe. W szczególności, w kontekście braku regulacji 

dotyczących terminu wypłaty minimalnej stawki godzinowej, niezrozumiały jest zapis 

dotyczący wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w odniesieniu do osób 

wykonujących czynności na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

Niejednokrotnie inspektorzy pracy przyprowadzający czynności kontrolne spotkali się z tym 

problemem oraz stwierdzali w tym zakresie nieprawidłowości.  
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III.6. Ocena przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących 
zawierania umów terminowych 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi w 2017 r. przeprowadzono 140 kontroli  

w zakresie przepisów dotyczących zawierania umów terminowych. 

W toku kontroli wydano 6 poleceń oraz 70 wystąpień, w których zawarto 120 

wniosków, które zostały zrealizowane w toku czynności kontrolnych. 

Wnioski dotyczyły sytuacji prawnej 374 pracowników. Wobec 2 sprawców wykroczeń 

zastosowano postępowanie mandatowe.  

Na podstawie zbiorczych wyników kontroli prowadzonych na terenie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi, należy uznać, iż skargi dotyczące nieprawidłowości przy 

zawieraniu umów terminowych, stanowiły znikomy odsetek ogólnej liczby wniesionych skarg. 

Liczba skierowanych do pracodawców wniosków w zakresie zawierania umów 

terminowych wskazuje na nieznaczną skalę popełnionych nieprawidłowości – ze 146 

przeprowadzonych kontroli, jedynie w odniesieniu do 70 naruszeń w tym zakresie wydano 

wnioski w wystąpieniach.  

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 28 przypadków 

zawarcia umowy z przekroczeniem limitu 33 miesięcy na podstawie wyłączenia 

przewidzianego w art. 251 § 4 kodeksu pracy, z czego znaczna większość to 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 (20 umów).  

W pozostałych przypadkach przyczyną wyłączenia z limitu czasowego było zatrudnienie 

pracowników w związku z realizacją projektu unijnego lub kontraktu budowlanego. 

W 8 przypadkach stwierdzono zawarcie umowy na czas określony w przypadku, 

o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy, co zobowiązywało pracodawcę do 

wypełnienia obowiązku zawiadomienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi o zawarciu 

takiej umowy lub jej uzupełnienia w przypadku trwania już umowy, w dniu wejścia 

znowelizowanych przepisów o umowach terminowych od dnia 22.02.2016 r. Stwierdzono, że 

jedynie w 3 przypadkach pracodawca nie dopełnił tego obowiązku, co świadczy o znikomej 

skali naruszenia przepisów prawa pracy w tym zakresie. 
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Przyczyny naruszeń prawa – według pracodawców oraz inspektorów pracy. 

Do przyczyn 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, 

 nieznajomość przepisów w zakresie prawidłowego liczenia terminów prawa pracy przy 

zawieraniu umów na okres próbny i czas określony, 

 nieznajomość przepisów z zakresu umów terminowych obowiązujących od dnia 

22.02.2016 roku.  

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne.  

 W toku kontroli prowadzonych w związku z oceną przestrzegania przepisów 

dotyczących umów terminowych inspektorzy pracy udzielili 530 porad prawnych. W ocenie 

pracodawców kontrole umożliwiły im zapoznanie się z wykładnią dotychczas 

niezrozumiałych dla pracodawców lub pracowników służb kadrowych, znowelizowanych 

przepisów kodeksu pracy w tym zakresie, przyczyniając się do wyeliminowania popełnianych 

błędów. Należy 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 i wnioski 

Należy stwierdzić, że pracodawcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych 

przepisów dotyczących zawierania umów terminowych, przestrzegają co do zasady przepisy 

prawa w tym zakresie. Świadczy o tym zarówno skala, jak i waga stwierdzonych w toku 

kontroli uchybień, a także znikoma liczba wykroczeń w tym zakresie. Kwestie umów 

terminowych stanowiły również śladowy przedmiot skarg składanych przez pracowników. 

Zatrudnianie na podstawie umów terminowych nie jest przeważającą formą 

zatrudnienia – stanowiły one 27,5% ogółu zawartych umów o pracę w zakładach objętych 

kontrolą. 

Pozytywne wyniki kontroli nie powinny sugerować zmniejszenia nadzoru nad 

przestrzeganiem przez pracodawców przepisów w zakresie nawiązywania i rozwiązywania 

umów terminowych. Kontrole w tym zakresie są wskazane z uwagi na fakt wieloletniego 

nadużywania ze strony pracodawców możliwości zatrudniania pracowników na podstawie 

umów terminowych, a tym samym rodzące się znaczne prawdopodobieństwo nadużywania 

przepisów art. 251 § 4 Kodeksu pracy, wyłączających limit czasowy i ilościowy zawarcia 

umowy na czas określony 
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III.7. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy 

W 2017 r. przeprowadzono 136 kontroli u 136 pracodawców, którzy zatrudniali 

ogółem 11 384 pracowników.  

Największą liczbą kontroli objęto podmioty zajmujące się działalnością  

w zakresie handlu i naprawach (37), w przetwórstwie przemysłowym (33) oraz 

w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (12). 

Do najczęściej ujawnionych przykładów naruszeń przepisów w zakresie czasu pracy 

oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych należą przypadki takie jak 

ustalone podczas czynności kontrolnych prowadzonych w spółce w Piotrkowie Trybunalskim. 

W spółce obowiązywał podstawowy system czasu pracy w jednomiesięcznym okresie 

rozliczeniowym. Przedsiębiorca przede wszystkim świadczył usługi budowlane (budowa 

dróg). Kontrola ujawniła, że pracodawca naruszał przepisy o przeciętnie pięciodniowym 

tygodniu pracy, tj. pracownicy świadczyli pracę w soboty (dniu wolnym z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy) i nie udzielano im z tego tytułu innego dnia wolnego od 

pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W trakcie kontroli stwierdzono, że we wrześniu 

2016 r. przedmiotowy przepis został naruszony w stosunku do 130 pracowników, którym 

łącznie nie udzielono 203 dni wolnych, natomiast w październiku 2016 r. w stosunku do 135 

pracowników na łączną liczbę dni – 360. 

Podczas kontroli przeprowadzonej w lipcu 2017 r. stwierdzono, że pracodawca nie 

wypłacił pracownikom następujących świadczeń pieniężnych: wynagrodzenia za pracę  

za marzec i czerwiec 2017 r. 16 pracownikom na łączną kwotę – 68 487,25 zł, dodatku 

stażowego za marzec 2017 r. 12 pracownikom na łączną kwotę – 5 597,26 zł, 

wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego za maj 2017 r. 12 pracownikom na łączną 

kwotę – 9 986,79 zł, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za maj 

2017 r. 3 pracownikom na łączną kwotę – 1 096,06 zł, ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy 3 pracownikom na łączną kwotę – 7 287,04 zł, 

odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika w kwocie 5 255,16 zł oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie 

odzieży roboczej we własnym zakresie 16 pracownikom na łączą kwotę – 320 zł. W związku 

z powyższym inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zobowiązujący pracodawcę do wypłaty 

w/w świadczeń na łączną kwotę 98 029,74 zł. Wobec osoby winnej naruszeń zastosował 

środki przewiedziane w art. 10 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy (Dz.U. 2017.786 oraz Dz.U. 2017.962).  
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Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. można stwierdzić, że najwięcej 

naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń  

ze stosunku pracy wystąpiło w zakładach pracy zatrudniających od 50 do 249 pracowników. 

W pozostałych trzech kategoriach pracodawców liczba naruszeń była porównywalna  

tj. inspektorzy stosowali postępowanie mandatowe w około 1/3 skontrolowanych podmiotów. 

Natomiast w zakładach zatrudniających od 50 do 249 przeprowadzono 22 kontrole, 

w których nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 13 700,- zł.  

Ujawnienie tylu nieprawidłowości w podmiotach o stabilnym przedmiocie działalności  

i posiadających profesjonalne służby kadrowo – finansowe, zazwyczaj spowodowane jest 

niedoborem pracowników. Oznacza to, że pracodawcy zatrudniający dużą liczbę 

pracowników dbają przede wszystkim o sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa od strony 

ekonomicznej, natomiast kwestie przestrzegania przepisów prawa pracy odsuwane są na 

dalszy plan. Z drugiej strony należy podkreślić, że w trakcie kontroli przeprowadzanych  

w 2017 r. pracodawcy zwracali uwagę kontrolującym, że mają duże trudności w znalezieniu 

nowych wykwalifikowanych pracowników. 

Najwięcej naruszeń przepisów z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń stwierdzono  

w branży – przetwórstwo przemysłowe, gdzie przeprowadzono 33 kontrole. W związku  

z ujawnionymi wykroczeniami zastosowano postępowanie mandatowe dotyczące  

17 sprawców, wymierzając karę grzywny na łączną kwotę 22 700,- zł. Również w tej branży 

stwierdzono najwięcej niewypłaconych świadczeń pieniężnych, w związku z powyższym 

wydano 28 decyzji płatniczych na kwotę 199 147,22 zł w stosunku do 147 pracowników.  

Na ciągle bardzo wysokim poziomie (można zaobserwować tendencje wzrostową  

w stosunku do roku 2016) utrzymują się nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dotyczy to głównie 

obowiązku udzielania dnia wolnego za pracę w sobotę, tj. dniu wolnym z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy. Natomiast wynagrodzenie z dodatkiem 100% pracodawcy 

najczęściej wypłacają. Zdarzają się przykłady, że ww. świadczenie jest wypłacane pod 

postacią premii lub nagrody. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. można zaobserwować znaczący 

wzrost naliczonych, a nie wypłaconych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku 

pracy, w tym wynagrodzenia zasadniczego. W roku 2016 skierowano do pracodawców 

siedem nakazów płatniczych (14 decyzji), natomiast w 2017 wydano 10 nakazów  

(35 decyzji). Na znaczącym poziomie utrzymują się również nieprawidłowości polegające na 

nieprawidłowym naliczeniu należnych świadczeń pieniężnych bądź opóźnieniu w terminowej 

ich wypłacie.  
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W dalszym ciągu pozostaje aktualna teza, że prawidłowe ustalenie wszystkich 

składników wynagrodzenia za pracę jest uzależnione od rzetelnie prowadzonej ewidencji 

czasu pracy. Na podstawie lektury treści skarg i wniosków o przeprowadzenie kontroli 

dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia za pracę można stwierdzić, że tego rodzaju 

naruszenia przepisów mają charakter dosyć powszechny, natomiast udowodnienie tego 

rodzaju praktyk podczas czynności kontrolnych jest bardzo trudne. Szczególnie w sytuacji, 

gdy wypłata określonych świadczeń pieniężnych odbywa się poza oficjalną listą płac i żadna 

ze stron stosunku pracy nie jest zainteresowana ujawnieniem tego rodzaju praktyk. 

Do przyczyn naruszeń przepisów w zakresie czasu pracy należy zaliczyć: 

 niewystarczającą liczbę zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy, 

w stosunku do zadań, która doprowadza do np. niezapewnienia dnia wolnego  

w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

lub w zakresie odpoczynków dobowych i tygodniowych,  

 bardzo skomplikowane przepisy regulujące niektóre instytucje z zakresu czasu pracy, 

np. dotyczące doby pracowniczej, prawidłowego stosowania tzw. „ruchomego czasu 

pracy”, obliczania maksymalnego tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami 

nadliczbowymi przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym lub ustalania 

godzin nadliczbowych z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, 

 lekceważenie przez pracodawców obowiązków dotyczących ustalenia 

w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy przepisów dotyczących systemów czasu 

pracy, okresów rozliczeniowych i rozkładów czasu pracy obowiązujących w danym 

zakładzie pracy oraz planowania czasu pracy, w szczególności w zakresie sporządzania 

rozkładów czasu pracy i przekazywania ich pracownikom w odpowiednim czasie. 

Przyczyny naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę i innych 

należności upatrywane są w: 

 braku środków finansowych na zaspokojenie należnych świadczeń pracowniczych, 

 słabej znajomość przepisów, głównie w małych zakładach pracy, które nie zatrudniają 

wyspecjalizowanych służb kadrowych np. w zakresie ustalania w prawidłowej wysokości 

niektórych świadczeń pieniężnych (wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe) 

lub nieprawidłową ich interpretacją np. niewypłacenie dodatku za godziny nadliczbowe  

w związku z podjęciem przez pracownika pracy dwukrotnie w tej samej dobie 

pracowniczej, 

 bardzo skomplikowanych przepisach np. regulujących zasady dokonywania potrąceń  

z wynagrodzenia za pracę lub braku legalnej definicji tzw. „normalnego wynagrodzenia” 

przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe,  
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w szczególności, gdy wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone w umowie o prace 

poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.  

Podejmowane środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali 10 nakazów zawierających 35 decyzji zobowiązujących do wypłacenia należności 

ze stosunku pracy. Do kontrolowanych skierowano także 119 wystąpień zawierających 546 

wniosków obejmujących zagadnienia w zakresie czasu pracy i należności ze stosunku pracy. 

Ponadto skierowano 21 poleceń, które zostały zrealizowane podczas kontroli. Wobec 

sprawców wykroczeń zastosowano 43 razy postępowanie mandatowe i wymierzając łącznie 

karę grzywien w wysokości 50.000 zł. W 24 przypadkach wobec sprawców wykroczeń 

zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.  

Na podstawie dotychczas przekazanych przez pracodawców informacji o realizacji 

wydanych środków prawnych i przeprowadzonych kontrolach sprawdzających ustalono, że:  

 zrealizowano 18 poleceń (wpłacono kwotę 30 040,99 zł dla 44 pracowników),  

 na ogólną liczbę 546 wniosków skierowanych w wystąpieniach potwierdzono wykonanie 

296 wniosków (wpłacono kwotę 51 444,28 zł dla 199 pracowników), 

 wykonano 27 decyzji (wpłacono kwotę 143 926,90 zł dla 126 pracowników). 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli, w tym dotyczące zmian przepisów 

Na podstawie analizy wyników kontroli za rok 2017 należy stwierdzić, 

że pracodawcy w dalszym ciągu nie respektują przepisów o czasie pracy oraz wypłaty 

wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, dlatego w dalszym ciągu 

należy prowadzić kontrole w tym zakresie.  

W kolejnym roku koniecznym jest kontynuowanie działania w zakresie poradnictwa  

i popularyzacji przepisów w tym zakresie, bo obowiązujące regulacje stwarzają ciągle wiele 

trudności interpretacyjnych i rodzą szereg wątpliwości, jeżeli chodzi o ich praktyczne 

stosowanie. O konieczności i potrzebie prowadzenia powyższych działań świadczy duża 

liczba uczestników szkoleń, które są prowadzone na wniosek organizacji zrzeszających 

pracowników, jak i pracodawców. Działalność prewencyjna w tym zakresie nie tylko podnosi 

świadomość prawną uczestników szkoleń, ale w przyszłości może znacząco wpłynąć na 

poprawę przestrzegania przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach. 

Za naruszenie przepisów o czasie pracy lub wynagrodzeniu za pracę i innych 

świadczeń pieniężnych pracodawcy grozi grzywna w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy 

złotych. Najczęściej jest to mandat nakładany przez inspektora pracy w wysokości od tysiąca 

do dwóch tysięcy złotych lub orzeczenie sądu, który nakłada karę z reguły nie wyższą niż 
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trzy tysiące złotych. Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. można stwierdzić, że 

wiele wykroczeń zostało stwierdzonych u pracodawców zatrudniających powyżej 50 lub 250 

pracowników. Dlatego należy postulować pod adresem ustawodawcy o wprowadzenie 

nowych rozwiązań w tym zakresie, aby pracodawcy zatrudniający przykładowo  

2 pracowników lub 200 pracowników ponosili adekwatną odpowiedzialność w stosunku do 

skali prowadzonej działalności gospodarczej. Można się zastanowić nad wprowadzeniem 

podobnej odpowiedzialności, jaka już funkcjonuje od kilku lat w transporcie drogowym, gdzie 

liczba zatrudnionych kierowców decyduje o wysokości kary nakładanej na przedsiębiorcę.  

Bardzo ważnym postulatem pod adresem ustawodawcy, szczególnie na przykładzie 

kontroli przeprowadzonych w 2017 r. jest wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących 

rekompensowania czasu pracy pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od 

pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, pracownikowi przysługuje w zamian inny dzień 

wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym 

(art. 1513 kodeksu pracy). Rozmowy prowadzone w trakcie kontroli z pracodawcami  

i pracownikami, ale również działającymi w zakładzie pracy zakładowymi organizacjami 

związkowymi – jednoznacznie pokazują, że wszystkie ww. pomioty oczekują wprowadzenia 

przepisów, które pozwolą na rekompensatę pracy w tym dniu, również w formie pieniężnej. 

Obowiązujące przepisy prowadzą do świadomego fałszowania ewidencji czasu pracy lub 

„zmuszają” niejako do wprowadzania do prawa zakładowego szeregu rodzajów premii  

i nagród, które w rzeczywistości są wynagrodzeniem za pracę w dniu wolnym z tytułu 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Warto również zauważyć, że szereg 

zakładowych organizacji związkowych jest za wprowadzeniem rozwiązań pozwalających 

zapłacić pracownikowi za pracę w tym dniu, natomiast organizacje krajowe dotychczas nie 

godzą się na takie rozwiązanie.  

 

III.8. Kontrole agencji zatrudnienia oraz przestrzegania przepisów prawa 
wobec pracowników tymczasowych  

Agencje zatrudnienia świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa 
personalnego, poradnictwa zawodowego 

W 2017 r. przeprowadzono łącznie 10 kontroli w podmiotach świadczących usługi  

w zakresie pośrednictwa pracy, w tym 1 kontrolę w podmiocie świadczącym usługi  

w zakresie poradnictwa zawodowego. 

W 2017 r. przeprowadzono kontrole w 2 podmiotach, które prowadziły agencje 
zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu. 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w jednym przypadku inspektor 

pracy skierował do sądu rejonowego wniosek o ukaranie sprawcy naruszenia przepisów. 

Sąd wymierzył obwinionemu karę grzywny w wysokości 3 000,- zł. W przypadku drugiej 

kontroli z uwagi na przedawnienia karalności wykroczenia nie skierowano wniosku  

o ukaranie do sądu rejonowego. O wynikach przeprowadzonych kontroli poinformowano 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.  

W 2017 r. kontrolami objęto także spełnienie obowiązków w zakresie kierowania  

do pracy za granicą. Podczas tych kontroli ujawniono przypadki niepodpisania przez osobę 

skierowaną do pracy umowy o skierowanie. Nadal pojawiały się przypadki, że umowy 

zawarte z pracodawcami zagranicznymi, do których kierowane są osoby do pracy za granicą 

nie zawierają wszystkich elementów, o których mowa w art. 85 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W umowach nie podano liczby miejsc pracy, okresu 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaju oraz warunków pracy, zasad 

wynagradzania, a także przysługujących osobom podejmującym pracę świadczeń socjalnych 

oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym stronę pokrywającą 

koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie niewywiązania się pracodawcy 
zagranicznego z warunków umowy oraz trybu dochodzenia związanych z tym roszczeń. 

Ponadto podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono przypadki niezamieszczania  

w dokumentach numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia; naruszenia obowiązku 

złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia do marszałka województwa  

do 31 stycznia za rok ubiegły; nieterminowego opłacania składek na Fundusz Pracy. 

Przykłady naruszeń obowiązków agencji zajmującej się pośrednictwem pracy 

obywateli polskich do Niemiec stwierdzono w zakresie: 

 umów zawartych z pracodawcami zagranicznymi – w których nie podano liczby miejsc 

pracy, okresu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, rodzaju oraz warunków pracy, 

zasad wynagradzania, a także przysługujących osobom podejmującym pracę świadczeń 

socjalnych oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą, w tym 

strony pokrywającej koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w razie 

niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz trybu 

dochodzenia związanych z tym roszczeń; 

 umów zawartych z osobami skierowanymi do pracy do Niemiec – w przypadku 5 osób 

umowa nie została podpisana przez osobę skierowaną do pracy za granicą.  

Ocena występujących nieprawidłowości wskazuję, że w głównej mierze były one 

spowodowane nieznajomością przepisów. Podmioty podejmujące działalność są 
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przekonane, że na nich ciąży jedynie obowiązek przekazania odpowiednich danych 

kontaktowych i podstawowych informacji związanych z przyszłą pracą, takich jak rodzaj 

pracy i wysokość wynagrodzenia. Nie dokładają należytej staranności w zakresie 

konieczności zawierania odpowiednich zapisów w umowach z pracodawcami zagranicznymi 

o których mowa w art. 85 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

ponieważ uznają, że wystarczający jest obowiązek zawarcia umowy o pracę przez 

pracodawcę zagranicznego.  

Należy niewątpliwie uznać, że przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole, 

uświadamiają osobom prowadzącym agencje zatrudnienia, konieczność i potrzebę 

przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz skalę obowiązków jakie na 

nich ciążą. 

Powiadomienia skierowane do marszałka województwa (dyrektora WUP) 

W 2017 r. w dwóch przypadkach skierowano powiadomienia do WUP o naruszeniu 

warunków prowadzenia agencji tj. o okolicznościach, w przypadku których marszałek 

województwa ma prawo wykreślić podmiot wpisany do rejestru. 

Agencje pracy tymczasowej 

W 2017 r. przeprowadzono 37 kontroli w 34 agencjach pracy tymczasowej.  

W przypadku jednego podmiotu ustalono, że działał bez wymaganego certyfikatu. 

Ustalono, że agencja zatrudnienia przed uzyskaniem certyfikatu zatrudniła 

pracownika tymczasowego. Wystąpiła z wnioskiem o dokonanie wpisu do Marszałka 

Województwa. Będąc jeszcze w procedurze uzupełniania wniosku o dokonanie wpisu 

podjęła decyzję o zatrudnieniu pracownika tymczasowego, błędnie przyjmując, że w trakcie 

trwającego postępowania może rozpocząć działalność w tym zakresie. 

Z zawartej umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym oraz z okazanych kart 

ewidencji czasu pracy wynika, że pracownik został zatrudniony i skierowany do pracodawcy 

użytkownika przed uzyskaniem wymaganego wpisu do rejestru agencji, naruszono tym 

samym zasady prowadzenia agencji zatrudnienia. 

Kontrola w tym zakresie została przeprowadzona na wniosek Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano środek 

oddziaływania wychowawczego. Z uwagi na postawę sprawcy oraz to, że przedsiębiorca nie 

był dotychczas karany (to była pierwsza kontrola w podmiocie) oraz fakt, iż nieprawidłowość 

dotyczyła tylko jednego pracownika poprzestano na pouczeniu. 
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Kierowanie pracowników tymczasowych do pracy u zagranicznych pracodawców 
użytkowników 

W 2017 r. przeprowadzono kontrolę w jednej agencji kierującej pracowników do pracy 

u zagranicznych pracodawców użytkowników na terenie Niemiec. W zawartych umowach  

o pracę tymczasową pracownik i agencja postanowiły, że umowa podlega prawu Republiki 

Federalnej Niemiec. W podpisanej umowie ponadto uzgodniono obowiązywanie 

postanowień następujących układów zbiorowych pracy: Ramowy układ zbiorowy pracy 

tymczasowej, Ramowy układ zbiorowy pracy tymczasowej w zakresie wynagrodzenia, Układ 

zbiorowy pracy tymczasowej w zakresie wynagrodzenia. Zagadnienia dotyczące prawa 

właściwego w odniesieniu do umów o pracę zawartych po dniu 17.12.2009 r. rozstrzygane 

są w oparciu o postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

Nr 593/2008 z dnia 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 

(tzw. Rzym I). Akt ten znajduje zastosowanie przed regulacją kolizyjno-prawną zawartą  

w prawie polskim. 

Zgodnie z art. 8 w nawiązaniu do art. 3 ww. rozporządzenia strony stosunku pracy 

mają swobodę w zakresie wyboru prawa właściwego, które będzie miało zastosowanie do 

umowy o pracę (w tym przypadku wybrano prawo Republiki Federalnej Niemiec). Wobec 

powyższego ocena realizacji zawartych z pracownikami tymczasowymi umów o pracę pod 

względem zgodności z prawem może być dokonywana w oparciu o odpowiednie przepisy 

zawarte w prawie właściwym (w tym przypadku chodzi o przepisy Republiki Federalnej 

Niemiec). 

Ocena przestrzegania nowych regulacji prawnych 

Przeprowadzone kontrole pokazały, że agencje pracy tymczasowej starają się 

przestrzegać nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 czerwca 2017 r.  

Z zadowoleniem przyjęto ograniczenie czasookresu, z którego ustala się podstawę 

naliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy.  

Agencje pracy tymczasowej i pracownicy tymczasowi korzystają z możliwości 

wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnego zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę zawartej z tą sama agencją. 

W przeprowadzonych kontrolach w 2017 r. nie stwierdzono przypadku konieczności 

zastosowania do pracownicy tymczasowej rygoru wynikającego z art. 177 § 3 Kodeksu 

pracy. 
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Przykłady naruszeń prawa 

Przeprowadzone w 2017 r. kontrole wykazały, że agencje zatrudnienia w swej 

działalności naruszają przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

w zakresie niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru 

oraz nieoznaczania ogłaszanych ofert do pracy w ramach zatrudnienia tymczasowego jako 

„oferta pracy tymczasowej”. Powyższe stwierdzono w 7 agencjach.  

W jednym, opisanym wyżej przypadku agencja zatrudniła pracownika tymczasowego 

14 dni przed uzyskaniem wpisu do rejestru.  

W czasie kontroli stwierdzono m.in. nieprawidłowości w zakresie przestrzegania 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz kodeksu pracy: 

 brak uzgodnienia z pracodawcą użytkownikiem lub niepełne uzgodnienie informacji 

dotyczących:  

o wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być 

powierzona pracownikowi tymczasowemu, 

o rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, 

o przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej, 

o wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego, 

o miejsca wykonywania pracy tymczasowej; 

 zatrudnianie osób, świadczących pracę tymczasową w warunkach o których mowa w art. 

22 § 1 Kodeksu pracy, na podstawie umowy zlecenia, a nie na podstawie umowy  

o pracę na czas określony – z dokonanych w czasie kontroli ustaleń wynikało, że 

agencja zawarła umowy zlecenie, a faktycznie osoby te świadczyły pracę w warunkach 

takich jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bezpośrednio przez 

pracodawcę użytkownika, tj. w warunkach istnienia stosunku pracy; 

 niewypłacenie pracownikom tymczasowym należnych świadczeń ze stosunku pracy lub 

ich bezpodstawne obniżenie;  

 w zakresie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, m.in. powierzanie 

pracy cudzoziemcowi, obywatelowi Ukrainy, na innych warunkach (tj. mniej korzystnych 

warunkach) niż zostały określone w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania 

pracy zarejestrowanym we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.  

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości, na 

które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych agencji były: 

 brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie lub ich błędna 

interpretacja; 
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 fakt niedołożenia należytej staranności; 

 brak chętnych do pracy w samej agencji tj. pracowników do obsługi biura i prowadzenia 

spraw kadrowo- płacowych. 

Zaś w ocenie inspektorów pracy:  

 brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie; 

 niedbalstwo ze strony osób prowadzących agencje zatrudnienia; 

 w przypadku nieoznaczania ofert pracy tymczasowej odpowiednią adnotacją, chęć 

ukrycia, że chodzi o zatrudnienie tymczasowe (z uwagi na niechęć niektórych osób do 

podejmowania pracy poprzez agencje zatrudnienia). 

Powiadomienia skierowane do marszałka województwa (dyrektora WUP) 

W 2017 r. w dwóch przypadkach skierowano powiadomienia do WUP o naruszeniu 

warunków prowadzenia agencji, tj. o okolicznościach, w przypadku których marszałek 

województwa ma prawo wykreślić podmiot wpisany do rejestru. 

Wnioski 

Stwierdzone nieprawidłowości głównie wykazały brak dostatecznej znajomości 

przepisów obowiązujących agencje zatrudnienia. Ponadto u podstaw popełnianych błędów 

często leży niedbalstwo, rutyna lub pośpiech.  

W 2017 r. roku inspektorzy pracy nie ujawnili przypadku utrudniania działalności, a co 

za tym idzie nie było potrzeby działań ze strony innych organów. 

Ze szczególną uwagą należy podejmować kolejne postępowania kontrolne,  

w szczególności dotyczące wpływu nowych przepisów sankcyjnych wprowadzonych od dnia 

1 czerwca 2017 r.  

Pracodawcy użytkownicy 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 30 kontroli w 29 podmiotach. 

W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie: 

 pisemnej informacji o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi 

tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązującym  

u pracodawcy użytkownika; 

Stwierdzono, że pracodawcy użytkownicy nie przekazywali agencjom pracy 

tymczasowej pisemnej informacji o wynagrodzeniu przewidzianym w obowiązujących  

u nich regulaminach wynagradzania. Z drugiej strony agencje pracy tymczasowej nie 

korzystały jeszcze z nowych przepisów pozwalających im zwrócić się do pracodawców 

użytkowników z wnioskiem o udostępnienie do wglądu treści tych regulacji płacowych. 
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 przepisów o czasie pracy; 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. nieprowadzenia ewidencji czasu pracy, 

niezapewniania dnia wolnego do pracy w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 

przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niezapewnienia odpowiedniej liczby godzin 

odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

 nieprzekazania związkom zawodowym informacji określonych w art. 9 ust 1 ustawy 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; 
 

Ocena przestrzegania nowych regulacji prawnych obowiązujących od dnia 1.06.2017 r. 

Na przestrzeni od 01 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie stwierdzono naruszeń  

w zakresie nowych regulacji prawnych obowiązujących od 1 czerwca 2017 r. Pracodawcy 

użytkownicy m.in. założyli ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie 

umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informację o dacie rozpoczęcia  

i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy. Z uwagi na krótki okres od wprowadzenia 

nowych regulacji nie sposób ocenić, na ile ten wymóg pozytywnie wpłynie na przestrzeganie 

przepisów czasowo ograniczających możliwość korzystania z zatrudnienia danego 

pracownika tymczasowego. 

Przykłady naruszeń prawa 

W czasie kontroli przeprowadzonej u pracodawcy użytkownika z siedzibą w Kaleniu, 

ustalono, że pracodawca powierza pracownikom tymczasowym wykonywanie prac 

szczególnie niebezpiecznych polegających na dezynfekcji linii produkcyjnych. Ponadto 

ustalono, że pracownikom tymczasowym powierza się prace na stanowiskach pracy, na 

których w okresie 3 miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika tymczasowego, był 

zatrudniony pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy. 

W czasie kontroli przeprowadzonej u pracodawcy użytkownika z siedzibą  

w Strykowie, ustalono, że prace szczególnie niebezpieczne są wykonywane przez 

pracowników tymczasowych (na stanowisku laboranta, gdzie do zakresu jego obowiązków 

należało m.in. wykonywanie badań półproduktów z użyciem materiałów niebezpiecznych). 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Najczęściej powtarzającymi się przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości, na 

które powoływali się przedstawiciele kontrolowanych pracodawców użytkowników był: 

 brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie lub ich błędna 

interpretacja; 

 fakt niedołożenia należytej staranności; 
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 „nieżyciowe” przepisy w zakresie czasu pracy, w szczególności konieczność 

zapewnienia dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w dniu wolnym służącym 

zapewnieniu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. 

Zaś w ocenie inspektorów pracy:  

 brak dostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w tym zakresie; 

 brak odpowiedniej liczby pracowników, która pozwalałaby na uniknięcie naruszenia 

przepisów o czasie pracy; 

 chęć obniżenia kosztów prowadzonej działalności w sytuacji zaniżania wynagrodzeń 

pracowników tymczasowych (niższe wynagrodzenie zasadnicze lub brak informacji 

o dodatkowych składnikach wynagrodzenia). 

Wnioski 

Stwierdzone nieprawidłowości głównie wykazały brak dostatecznej znajomości 

przepisów obowiązujących agencje zatrudnienia. Ponadto u podstaw popełnianych błędów 

często leży niedbalstwo, rutyna lub chęć obniżenia kosztów prowadzonej działalności.  

W 2017 r. nie ujawniono przypadku utrudniania działalności, a co za tym idzie nie 

było potrzeby działań ze strony innych organów. 

Biorąc pod uwagę ujawnione naruszenia, w szczególności przypadki związane 

z naruszaniem przepisów o czasie pracy, zatrudnianiem pracowników tymczasowych  

na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, 

przypadkami celowego zaniżania pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za pracę  

w stosunku do pracowników własnych należy stwierdzić, że kontrole w tym zakresie 

pozostają zadaniami na kolejne lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 115 

III.9. Przestrzeganie prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy  
w placówkach handlu detalicznego  

A. Placówki wielkopowierzchniowe  

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili w 2017 r. 

czynności kontrolne w 18 placówkach wielkopowierzchniowych w zakresie prawnej ochrony 

pracy oraz technicznego bezpieczeństwa. 

Najczęstsze naruszenia w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły: 

 nieudzielania urlopów wypoczynkowych w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo – nieprawidłowość obejmowała 75 pracowników,  

 nieudzielania urlopu wypoczynkowego w części obejmującej co najmniej 14 kolejnych 

dni kalendarzowych – dotyczyło to 2 pracowników, 

 naruszenia przepisów o czasie pracy poprzez zatrudnianie ponad przeciętnie 5 dni  

w tygodniu – dotyczyło 1 pracownicy,  

 niezapewnienia odpoczynku tygodniowego – dotyczyło 1 pracownicy,  

 niewypłacania należności za godziny nadliczbowe niezwłocznie po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego – dotyczyło 1 pracownicy, 

 nieprawidłowego ustalenia dobowej i tygodniowej normy czasu pracy – dotyczyło  

10 pracowników,  

 żądania składania oświadczenia o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze 

bezrobotnych – dla 10 pracowników,  

 nieustalenia w treści umów o pracę zawartych z osobami zatrudnionymi w niepełnym 

wymiarze czasu pracy, dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie 

wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego 

wynagrodzenia do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych –  

dla 3 pracowników,  

 nieprawidłowości w regulaminie pracy – w 2 przypadkach, 

 nieprawidłowości w informacji o warunkach zatrudnienia – dotyczyło to 9 pracowników, 

 nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych – dotyczyło 3 przypadków,  

 nieokreślenia sposobu potwierdzania przez zleceniobiorcę liczby przepracowanych 

godzin w danym miesiącu – dotyczyło to 4 zleceniobiorców, 

 nieprzestrzegania obowiązku wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki 

godzinowej co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów cywilnoprawnych  

o świadczenie usług zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc – dotyczyło to  

3 zleceniobiorców.  
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W wyniku kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, do których należy zaliczyć: 

 niewłaściwy dobór miejsca i sposobu składowania towarów i materiałów, 

 niewłaściwą eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych; brak pomiarów ochrony 

przeciwporażeniowej i parametrów oświetlenia elektrycznego oraz brak zabezpieczenia 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 

 niewłaściwą eksploatację maszyn i urządzeń technicznych; brak instrukcji bhp i brak 

dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a stałymi elementami 

otoczenia, 

 niewłaściwy stan techniczny dróg komunikacyjnych i transportowych, 

 brak lub niewłaściwą ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach 

pracy, 

 brak przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp,  

 brak właściwych środków ochrony indywidualnej. 
 

Komentarz do wyników kontroli 

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach wielkopowierzchniowych 

uległ znacznej poprawie. Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów prawa pracy 

dotyczyły głównie kwestii związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych oraz w małej 

części czasu pracy. Ponadto przejawiały się w kwestiach formalnych, takich jak 

nieprawidłowe poinformowanie o warunkach zatrudnienia, wadliwe prowadzenie akt 

osobowych, nieprawidłowości w regulaminach pracy. 

Powtórzyło się naruszenie przepisów dotyczące niezapewnienia odpoczynku 

tygodniowego.  

Należy dodać, że stwierdzone w roku 2017 nieprawidłowości miały o wiele niższy 

ciężar gatunkowy niż w latach poprzednich. 

Stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych 

placówkach wielkopowierzchniowych, które wcześniej były już kontrolowane, uległ 

zdecydowanej poprawie w porównaniu do wyników poprzednich kontroli. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczą mniejszej liczby pracowników i mają głównie charakter 

jednostkowy.  

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy stwierdzone podczas kontroli 

uchybienia i nieprawidłowości spowodowane były: 
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 dużą rotacją pracowników, co powoduje obciążenie dodatkową pracą stale 

zatrudnionych i powoduje problemy z udzielaniem urlopów wypoczynkowych,  

 nieznajomością przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, 

 niestarannym prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz związanej z zatrudnianiem 

na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 brakiem nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem czynności w zakresie prawa pracy 

przez osoby działające w imieniu pracodawcy, 

 nieprzekazywaniem pełnych informacji dotyczących stanu faktycznego przy zatrudnianiu 

pracowników do służb kadrowo-płacowych. 

 

Z ustaleń inspektorów wynika, że w kontrolowanych zakładach występuje duża 

rotacja pracowników. Nie odpowiadają im warunki pracy, w związku z czym szybko 

rozwiązują umowy o pracę bądź podchodzą do wykonywanej pracy lekceważąco  

i nierzetelnie. Pracownicy, którzy pracują stale muszą przyuczać nowozatrudnionych oraz 

wykonywać dodatkowe czynności. W kontrolowanych sklepach wielu nowozatrudnionych 

pracowników po podpisaniu umowy o pracę przebywa na długotrwałych zwolnieniach 

lekarskich. Powoduje to dezorganizację w planowaniu rozkładu czasu pracy oraz 

konieczność korzystania przez pracodawcę z usług agencji pracy tymczasowej lub 

outsourcingu. 

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości ujawnione w czasie działań 

kontrolnych w supermarketach spowodowane były: 

 błędami systemowymi dotyczącymi procedur ustalonych na poziomie centrali sieci, które 

dotyczą m.in. organizacji zadań w zakresie BHP dla osób kierujących pracownikami, 

 traktowaniem zadań w zakresie BHP jako drugorzędnych w odniesieniu  

do priorytetowych wyników handlowych, 

 brakiem doświadczenia oraz brakiem znajomości przepisów prawa pracy przez osoby 

awansowane na stanowiska kierownicze; niedostateczne przygotowanie osób 

kierujących w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących egzekwowania przepisów 

przez podległych pracowników, w szczególności w placówkach gdzie wprowadzono 

zmiany organizacyjne, 

 zmianami organizacyjnymi oraz personalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

stanowisk kierowniczych oraz pracowników służby BHP, 

 niewłaściwe wypełnianie obowiązków przez pracowników służby BHP. 
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Według przedstawicieli kontrolowanych podmiotów stwierdzone podczas kontroli 

uchybienia i nieprawidłowości spowodowane były: 

 zróżnicowaną interpretacją przepisów prawa pracy w tym bhp przez jednostki 

organizacyjne poszczególnych sieci różnych szczebli (centrala, regiony), 

 ograniczeniem nadzoru ze strony pracodawcy w zakresie przepisów bhp spowodowane 

położeniem placówek poza siedzibą centrali. 

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy na 

bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za: prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej, stosowanie przepisów prawa pracy, za zapewnienie 

przestrzegania przepisów BHP. Omawiano je zarówno z kierującymi poszczególnymi 

placówkami, jak i wykonującymi prace w centralach sieci.  

We wszystkich przypadkach w/w nieprawidłowości dotyczące organizacji stanowisk 

pracy oraz prowadzenia stosownej dokumentacji omówione zostały z pracownikami centrali 

odpowiedzialnymi za w/w zagadnienia we wszystkich placówkach na terenie kraju, a wnioski 

dotyczyły podjęcia działań i rozwiązań systemowych na szczeblu krajowym. 

Podsumowanie i wnioski 

Analiza wyników kontroli prowadzonych w 2017 r. wskazuje, pomimo ujawnionych 

nieprawidłowości, na znaczącą poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy  

w sklepach wielkopowierzchniowych. Pewne nieprawidłowości dotyczące czasu pracy będą 

z pewnością występowały w sytuacjach zamierzonej lub niezamierzonej absencji 

pracowników. Stwierdzone nieprawidłowości mają głównie charakter zaniedbań 

organizacyjnych. W zakładach dotychczas niekontrolowanych przez organy Państwowej 

Inspekcji Pracy stwierdzono typowe naruszenia przepisów prawa pracy. Wynikają one 

częściowo z braku przygotowania merytorycznego osób odpowiedzialnych za jego 

stosowanie.  

Należy podkreślić, że wpływ na naruszenia przepisów prawa pracy ma także zbyt 

mała liczba pracowników zatrudnionych w kontrolowanych sklepach. W przypadku absencji 

chorobowej pracownika lub innej nieobecności pozostali wykonują pracę w zwiększonym 

wymiarze czasu pracy, co doprowadza do naruszeń przepisów o czasie pracy. Niepokojące 

jest zjawisko długotrwałych zwolnień lekarskich nowozatrudnionych pracowników.  

Nadto kierownicy rejonów oraz dyrektorzy sklepów podkreślali, że pracodawcy 

narzucają im sztywne limity zatrudnienia i w związku z tym nie mogą liczyć na zapewnienie 
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takiej liczby pracowników, która w przypadku nieobecności innych będzie w stanie wykonać 

pracę bez narażania się na ryzyko naruszenia przepisów w zakresie czasu pracy.  

W 2018 r. należy planować kontrole głównie w zakresie przestrzegania przepisów  

o zakazie handlu w niedziele i święta. Kontrole powinny być prowadzone głównie  

w placówkach nowopowstałych lub niekontrolowanych w latach ubiegłych.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzić należy, że nieprawidłowości 

wystąpiły przede wszystkim w placówkach rozpoczynających działalność, w których ponadto 

dokonano w krótkim czasie zmian na stanowiskach osób kierujących pracownikami oraz 

przeprowadzono zmiany organizacyjne.  

Pozytywnie należy ocenić skuteczność środków prawnych zastosowanych przez 

inspektorów pracy, które spowodowały, iż stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości  

i uchybienia zostały wyeliminowane niezwłocznie oraz – jak należy przypuszczać – trwale.  

Dla pełnej skuteczności prowadzonych kontroli znaczące jest zidentyfikowanie źródeł 

nieprawidłowości, szczególnie w przypadku stwierdzanych błędów systemowych na 

poziomie zarządu sieci, dla podejmowania adekwatnych środków prawnych wobec 

pracodawców, kierowników placówek handlowych, kierujących pracownikami oraz 

pracowników służby BHP. 

Istotne dla ograniczania niewłaściwych zachowań zarówno pracowników, jak i osób 

kierujących pracownikami oraz pracodawców jest doświadczenie pracowników zdobyte 

w trakcie wcześniejszego zatrudniania tych osób w placówkach handlowych.  

Z dotychczasowych ustaleń obejmujących zagadnienia przestrzegania przepisów 

prawa pracy w placówkach kontroli wynika również, iż kontrole przeprowadzane tuż po 

uruchomieniu placówki handlowej lub po wprowadzeniu zmian organizacyjnych pozwalają na 

uniknięcie nawarstwiania się nieprawidłowości, stąd szczególnie skrupulatne powinny być 

kontrole placówek rozpoczynających działalność, a wnioski z kontroli jednostek sieci powinny 

być przedstawiane na poziomie centrali dla monitorowania faktycznych działań 

podejmowanych przez pracodawców. 

 

B. Inne placówki handlowe 

W 2017 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi przeprowadzili 

czynności kontrolne w zakresie prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa  

w 172 placówkach handlowych. 
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O wynikach przeprowadzonych w 2017 roku kontroli nie powiadamiano prokuratury, 

skierowano dwa wnioski do ZUS o nieutworzeniu wykazu stanowisk pracy w szczególnych 

warunkach.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami inspektorzy:  

 skierowali pięć wniosków o ukaranie do sądu,  

 wymierzyli w 29 przypadkach kary grzywien przy zastosowaniu postępowania 

mandatowego w związku z 86 wykroczeniami, na łączną kwotę 30 400,- zł,  

 w 46 przypadkach zastosowali środki wychowawcze. 

Liczba placówek, w których ujawniono pracę w święta 

Podczas przeprowadzonych kontroli ujawniono wykonywanie pracy w święta  

u 40 pracodawców. Inspektorzy stwierdzili wykonywanie pracy w święta w 2017 r.  

przez 54 pracowników. Ponadto stwierdzono wykonywanie pracy przez 7 zleceniobiorców  

w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. W jednym przypadku stwierdzono 

wykonywanie pracy przez pracownika bez potwierdzenia mu tego faktu na piśmie. 

W związku z wymienionymi wykroczeniami inspektorzy pracy ukarali 25 sprawców 

wykroczeń karami grzywien w łącznej wysokości 26 300,- zł. W 3 przypadkach skierowano 

wnioski do sądu o ukaranie za naruszenie zakazu pracy w jednostkach handlowych w święta 

w stosunku do 11 pracowników. W 11 przypadkach zastosowano środki wychowawcze.  

Najczęstsze naruszenia w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczyły:  

 zatrudniania pracowników w święta,  

 niepotwierdzania umów o pracę na piśmie i nieprawidłowego ich sporządzania, 

 niepoinformowania pracowników o warunkach zatrudnienia oraz przekazania 

nieprawidłowej informacji, 

 nieprawidłowego rozwiązywania umów o pracę z winy pracownika,  

 nieprowadzenia akt osobowych oraz nieprawidłowego ich prowadzenia, 

 nieopracowania przez pracodawców obwieszczenia z art. 150 §1 K. p., 

 nietworzenia rozkładów czasu pracy, 

 nieprowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wadliwego prowadzenia ewidencji, 

 naruszenia przepisów o czasie pracy, głównie w zakresie zatrudniania ponad przeciętnie 

5 dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym czasu pracy, 

 nieustalenia w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy liczby godzin ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za które przysługuje 

pracownikowi dodatek do wynagrodzenia jak za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 
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 niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w niedziele i święta, 

 nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego. 

Najczęstsze naruszenia w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Ujawniono 

następujące nieprawidłowości: 

 w zakresie obiektów i pomieszczeń pracy: 

o brak zabezpieczenia i oznakowania miejsc niebezpiecznych w 8 placówkach, 

o niewłaściwe drogi ewakuacyjne w 9 placówkach,  

o niewłaściwe wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych w 3 placówkach, 

o brak pomiarów oświetlenia w pomieszczeniach pracy w 10 placówkach,  

o brak pomiarów wentylacji w pomieszczeniach pracy w 8 placówkach; 

 w zakresie organizacji stanowisk pracy:  

o brak instrukcji dotyczących wykonywanych prac związanych z zagrożeniami (prace 

transportowe i magazynowe) w 22 placówkach; 

 w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

o brak lub niewłaściwe instrukcje bhp obsługi użytkowanych 23 urządzeń  

w 21 placówkach; 

 w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych: 

o brak lub niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa w 5 placówkach, 

o brak badań ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji  

w 19 placówkach, 

o niewłaściwa eksploatacja urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz urządzeń  

w 7 placówkach, 

o brak zabezpieczenia elementów instalacji i urządzeń przed dostępem osób 

nieupoważnionych i uszkodzeniem w 5 placówkach, 

o brak lub niewłaściwe oznaczenie i opisanie instalacji i urządzeń energetycznych  

w 5 placówkach;  

 w zakresie magazynowania i składowania: 

o brak informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg stropów i urządzeń 

przeznaczonych do składowania w 22 placówkach, 

o brak lub niewłaściwe instrukcje magazynowania i składowania w 9 placówkach, 

o niewłaściwy dobór miejsca składowania materiałów w 5 placówkach; 

 w zakresie przeprowadzenia szkoleń bhp: 

o brak szkolenia okresowego pracodawcy w 13 placówkach,  

o brak szkolenia wstępnego ogólnego pracowników w 10 placówkach  

o brak szkolenia wstępnego stanowiskowego w 12 placówkach  
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o brak szkolenia okresowego pracowników w 15 placówkach; 

 w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich: 

o brak badania wstępnego pracowników w 15 placówkach,  

o brak badania okresowego pracowników w 4 placówkach; 

 w zakresie transportu wewnątrzzakładowego: 

o brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych w 4 placówkach,  

o niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportowych w 5 placówkach, 

o brak instrukcji bhp przy ręcznych pracach transportowych w 12 placówkach; 

 w zakresie służby bhp:  

o brak służby bhp w 7 placówkach; 

 w zakresie dostarczania pracownikom odzieży obuwia roboczego i środków ochrony 

indywidualnej: 

o nieustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieży i obuwia 

roboczego na stanowiskach pracy dla 72 pracowników w 23 placówkach, 

o niedostarczenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz wymaganej 

odzieży i obuwia roboczego dla 18 pracowników w 10 placówkach, 

o brak indywidualnych kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej dla 28 pracowników w 13 placówkach; 

 w zakresie oceny ryzyka zawodowego : 

o brak oceny ryzyka zawodowego na określonych stanowiskach pracy dla 49 

pracowników w 21 placówkach,  

o niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 16 pracowników w 8 

placówkach. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Przyczynami nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy w kontrolowanych 

placówkach były: 

 niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców, którzy 

najczęściej nie posiadają własnych służb kadrowych i księgowych, 

 celowe działanie pracodawców przejawiające się w zatrudnianiu pracowników w święta,  

 niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez podmioty prowadzące sprawy 

kadrowe i płacowe u pracodawców. Dotyczy to głównie biur księgowych, które aby 

utrzymać kontrakt na świadczenie tych usług dla pracodawcy zobowiązują się  

do prowadzenia im spraw pracowniczych nie mając do tego odpowiedniego 

przygotowania,  

 nierzetelne prowadzenie dokumentacji ze stosunku pracy. Głównie dotyczy to ewidencji 

czasu pracy, 
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 duża rotacja pracowników nawiązujących i rozwiązujących stosunek pracy,  

 wysoka absencja chorobowa pracowników, co zazwyczaj doprowadza do naruszenia 

przepisów o czasie pracy u innych pracowników, 

 niewłaściwa organizacja pracy oraz utrzymywanie minimalnego poziomu zatrudnienia  

w stosunku do liczby dni oraz godzin otwarcia placówki handlowej. 

W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości ujawnione w czasie działań 

kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach handlowych 

spowodowane były: 

 traktowaniem zadań w zakresie BHP jako wtórnych dla działalności handlowej, 

 brakiem staranności w zakresie dokumentowania przygotowania pracowników do pracy, 

 ograniczaniem kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i pomieszczeń 

pracy, związanych z tym urządzeń i instalacji 

 brakiem znajomości przepisów prawa pracy oraz niedostatecznym przygotowaniem 

pracodawców w zakresie wypełniania obowiązków dotyczących organizowania pracy  

i egzekwowania przepisów przez podległych pracowników,  

 brakiem osób właściwie przygotowanych do wypełniania zadań służby BHP, bądź 

niewłaściwe wypełnianie obowiązków przez pracowników służby BHP. 

Pomimo szczegółowo przeprowadzonych kontroli placówek, w których ogółem 

zatrudniano 876 osób nie wydano decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, nie 

wydawano decyzji wstrzymania prac w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia bądź 

życia zatrudnionych oraz nie skierowano pracowników do innych prac. 

Podjęte działania prewencyjne i promocyjne. 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybienia inspektorzy pracy na 

bieżąco omawiali z pracodawcami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie 

dokumentacji pracowniczej i przestrzeganie przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi, inspektorzy pracy na 

bieżąco omawiali stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości z osobami odpowiedzialnymi za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa. 

Uzyskane efekty 

Po zakończeniu kontroli skierowano 5 wniosków do sądu o ukaranie, które 

obejmowały 8 wykroczeń przeciwko prawom pracownika polegających na:  

 zatrudnianiu pracowników w święta, 

 naruszeniu przepisów o legalności zatrudnienia, 

 naruszeniu przepisów o czasie pracy,  
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 dopuszczaniu do pracy pracowników bez przeprowadzenia właściwych szkoleń  

z zakresu bhp,  

 dopuszczeniu do pracy pracowników bez aktualnego orzeczenia lekarskiego 

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,  

 niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych, 

 niezapewnienie pracownikom wymaganych środków ochrony indywidualnej odzieży  

i obuwia roboczego na stanowisku pracy. 

Wymierzono 29 kar grzywien przy zastosowaniu mandatów karnych za popełnienie 

86 wykroczeń na kwotę 30 400,- zł oraz zastosowano 46 środków wychowawczych.  

Ponadto po zakończeniu kontroli wydano: 

 85 nakazów zawierających 537 decyzji, w tym 115 decyzji ustnych. Decyzje dotyczyły 

924 pracowników; 

 109 wystąpień zawierających 479 wniosków. Dotyczyły one 831 pracowników. Na ich 

podstawie zostały wypłacone świadczenia na kwotę 1960,69 zł dla 10 pracowników. 

W czasie kontroli wydano 17 poleceń dotyczących 28 pracowników. Zostały one 

wykonane w czasie kontroli. 

Uzyskane efekty w wyniku realizacji środków prawnych 

Z informacji uzyskanych od pracodawców wynika, że ujawnione nieprawidłowości 

zostały usunięte i dotyczyły:  

 nieprawidłowo sporządzonych umowy o pracę – zrealizowano 7 wniosków (przez  

6 pracodawców) dla 7 pracowników, 

 niepoinformowania pracowników o warunkach zatrudnienia oraz przekazania 

nieprawidłowej informacji – 15 pracodawców zrealizowało 18 wniosków  

dla 37 pracowników, 

 nieprawidłowego rozwiązywania umów o pracę z winy pracownika – 2 pracodawców 

zobowiązało się do przestrzegania 2 wniosków,  

 nieprowadzenia ewidencji czasu pracy oraz wadliwego prowadzenia ewidencji –  

4 pracodawców zrealizowało 4 wnioski dla 4 pracowników, 

 nietworzenia rozkładów czasu pracy – 11 pracodawców zrealizowało 27 wniosków  

dla 11 pracowników; 

 naruszenia przepisów o czasie pracy, głównie w zakresie zatrudniania ponad przeciętnie 

5 dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym czasu pracy – 2 pracodawców zrealizowało  

2 wnioski,  

 niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych –  

5 pracodawców zrealizowało 8 wniosków dla 11 pracowników, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 125 

 niewypłacania wynagrodzenia i dodatku za pracę w niedziele i święta – 1 pracodawca 

zrealizował 2 wnioski dla 2 pracowników, 

 nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę – 3 pracodawców zrealizowało  

3 wnioski dla 3 pracowników, 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego w roku, w którym 

pracownik nabył do niego prawo – 5 pracodawców zrealizowało 5 wniosków  

dla 15 pracowników, 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego do 30 września 

następnego roku kalendarzowego – 3 pracodawców zrealizowało 3 wnioski dla 13 

pracowników. 

Przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Na podstawie uzyskanych informacji od kontrolowanych zakładów pracy ustalono, iż 

na ogólną liczbę 535 decyzji dotyczących bhp, wydanych na piśmie w 85 nakazach, 

wykonano 355 decyzji na piśmie zawartych w 53 nakazach, co stanowi realizację na 

poziomie 66%. Ponadto w toku kontroli wydano 115 decyzji ustnych, z których 113 zostało 

wykonanych. W zakresie bhp wydano 119 wniosków w 45 wystąpieniach, które dotyczyły 67 

pracowników. Zostało wykonanych 81 wniosków, co stanowi realizację na poziomie 68%.  

Z informacji dotyczących realizacji wydanych decyzji i wniosków otrzymanych od 

pracodawców wynika, że uzyskano następujące efekty: 

 w zakresie obiektów i pomieszczeń pracy: 

o zabezpieczono i oznakowano miejsca niebezpieczne w 6 placówkach,  

o zapewniono właściwe drogi ewakuacyjne w 8 placówkach,  

o wykonano pomiary oświetlenia w pomieszczeniach pracy w 6 placówkach,  

o wykonano pomiary wentylacji w pomieszczeniach pracy w 5 placówkach.  

 w zakresie organizacji stanowisk pracy:  

o zapewniono instrukcje dotyczące wykonywanych prac związanych z zagrożeniami 

(prace transportowe i magazynowe) w 16 placówkach. 

 w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

o  zapewniono instrukcje bhp obsługi dla użytkowanych 14 urządzeń w 14 placówkach. 

 w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych: 

o zapewniono ochronę przeciwporażeniową w 5 placówkach, 

o przeprowadzono badania ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń  

i instalacji w 12 placówkach, 

o zapewniono właściwą eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego oraz 

urządzeń w 7 placówkach, 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 126 

o zabezpieczono elementy instalacji i urządzeń przed dostępem osób 

nieupoważnionych i uszkodzeniem w 5 placówkach, 

o oznakowano i opisano instalacje i urządzenia energetyczne w 5 placówkach. 

 w zakresie magazynowania i składowania: 

o zapewniono informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń 

przeznaczonych do składowania w 16 placówkach, 

o zapewniono instrukcje magazynowania i składowania w 6 placówkach, 

o zapewniono właściwe miejsca składowania materiałów w 4 placówkach. 

 w zakresie przeprowadzenia szkoleń bhp: 

o przeprowadzono szkolenia okresowe pracodawcy w 7 placówkach,  

o przeprowadzono szkolenia wstępne ogólne 9 pracowników w 5 placówkach,  

o przeprowadzono szkolenia wstępne stanowiskowe 14 pracowników w 7 placówkach,  

o przeprowadzono szkolenia okresowe 13 pracowników w 9 placówkach. 

 w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich: 

o przeprowadzono badania wstępne 15 pracowników w 9 placówkach,  

o przeprowadzono badania okresowe 2 pracowników w 2 placówkach. 

 w zakresie transportu wewnątrzzakładowego: 

o zapewniono ład i porządek w ciągach komunikacyjnych w 4 placówkach,  

o oznakowano i zabezpieczono drogi transportowe w 4 placówkach, 

o zapewniono instrukcje bhp przy ręcznych pracach transportowych w 9 placówkach. 

 w zakresie służby bhp:  

o utworzono służbę bhp w 2 placówkach. 

 w zakresie dostarczania pracownikom odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony 

indywidualnej: 

o ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz rodzajów odzieży i obuwia 

roboczego na stanowiskach pracy dla 55 pracowników w 14 placówkach, 

o dostarczono odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz wymaganą odzież  

i obuwie robocze dla 9 pracowników w 5 placówkach, 

o zaprowadzono indywidualne karty ewidencyjne odzieży i obuwia roboczego oraz 

środków ochrony indywidualnej dla 22 pracowników w 8 placówkach.  

 w zakresie oceny ryzyka zawodowego: 

o dokonano oceny ryzyka zawodowego na określonych stanowiskach pracy  

dla 26 pracowników w 11 placówkach,  

o poinformowano 9 pracowników o ryzyku zawodowym w 3 placówkach. 
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Podsumowanie i wnioski 
W ocenie inspektorów pracy nieprawidłowości ujawnione w czasie działań 

kontrolnych w placówkach handlowych spowodowane były między innymi: 

 nieznajomością przepisów prawa pracy przez pracodawców, którzy często osobiście 

prowadzą dokumentację pracowniczą oraz ustalają i rozliczają czas pracy pracowników, 

 nadmiarem wynikających z prowadzonej działalności obowiązków pracodawców  

i brakiem w związku z tym czasu na rzetelne prowadzenie spraw związanych  

ze stosunkiem pracy, 

 brakiem stabilności zatrudnienia (duża rotacja pracowników), 

 celowym nieprzestrzeganiem przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy – 

głównie dotyczących zakazu pracy święta. Drobni przedsiębiorcy liczą na zysk w tych 

dniach, gdyż sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte. 

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy stwierdzić należy, że nadal 

ujawnia się nieprawidłowości dotyczące:  

 zakazu zatrudniania pracowników w święta, prowadzenia dokumentacji ze stosunku 

pracy, treści umów o pracę oraz świadectw pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzenia 

za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów wypoczynkowych.  

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy spowodowały, że część 

stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości i uchybień została niezwłocznie 

wyeliminowana. Do inspektorów pracy coraz częściej docierają informacje o podawaniu 

nieprawdziwych danych w ewidencjach czasu pracy. Wskazuje się na brak 

ewidencjonowania pracy w nadgodzinach i dniach wolnych od pracy.  

W zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w ocenie 

inspektorów pracy nieprawidłowości ujawnione w czasie działań kontrolnych w placówkach 

handlowych nowokontrolowanych spowodowane były między innymi: 

 nieznajomością przez pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dążeniem do minimalizacji kosztów prowadzonej działalności, czemu towarzyszyło 

zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników w stosunku do faktycznych potrzeb 

pracodawcy, a nawet oszczędności w zakresie organizacji służby BHP,  

 ograniczaniem kosztów związanych z bieżącą eksploatacją obiektów i pomieszczeń 

pracy, 

 dużą rotacją kadry pracowniczej i związanym z tym okresowym brakiem zastępstwa oraz 

nieprawidłowościami w zakresie przygotowania pracowników do pracy, 

 nieprawidłowościami w realizowaniu zadań służby BHP przez osoby wykonujące  

te zadania, w tym pracodawców wykonujących obowiązki służby bhp, 
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 lekceważeniem problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przez 

pracodawców. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadal stwierdza się stosunkowo znaczną 

liczbę nieprawidłowości dotyczących przygotowania pracowników do pracy, szkoleń 

pracowników, profilaktycznej ochrony zdrowia oraz nieprawidłowości w zakresie eksploatacji 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, prowadzenia prac w transporcie 

wewnątrzzakładowym oraz magazynowania i składowania towarów.  

Zakres stwierdzonych nieprawidłowości nie determinował ogólnego stanu 

bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówek 

handlowych. Pozytywnie należy ocenić skuteczność środków prawnych zastosowanych 

przez inspektorów pracy, które spowodowały, iż stwierdzone w czasie kontroli 

nieprawidłowości i uchybienia w większości zostały niezwłocznie wyeliminowane.  
 

III.10. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci 

W 2017 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło 9 wniosków  

o wydanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci przed 

ukończeniem 16 roku życia. Ww. wnioski zostały skierowane przez 6 podmiotów 

prowadzących działalność kulturalno-artystyczną. 

W 2017 roku wydano 108 decyzji dotyczących łącznie 108 dzieci uczęszczających 

m.in.: do szkół podstawowych, gimnazjalnych zlokalizowanych w Łodzi i w innych miastach 

Polski. Wydane decyzje dotyczyły zgody na pracę dzieci w charakterze: aktorów w filmie 

fabularnym, aktorów w filmie reklamowym, aktorów lub statystów do epizodycznych ról 

w próbach i spektaklach teatralnych. Do wniosków zostały załączone wszystkie wymagane 

przepisami dokumenty, tj.: pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 

dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez 

dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, orzeczenie lekarza stwierdzające brak 

przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, jeżeli 

dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinia dyrektora szkoły, do której dziecko 

uczęszcza, dotycząca możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie 

wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych. 

W związku ze stwierdzeniem, że wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dzieci nie powodowało zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego 

dziecka oraz nie zagrażało wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko, nie wystąpiła 

konieczność odmowy wydania zezwolenia.  
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III.11. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych w stosunku  
do pracowników urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionych  
na podstawie wyboru (prezydent, starosta, burmistrz, wójt) 

W 2017 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi przeprowadzono 51 kontroli  

u 50 pracodawców z zakresu przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych 

w jednostkach samorządu terytorialnego w stosunku do pracowników zatrudnionych na 

podstawie wyboru (prezydent, starosta, burmistrz, wójt). 

W 2017 r. ujawniono, że wielu wójtów i burmistrzów nie wykorzystuje urlopu w roku,  

w którym nabyli do niego prawo, doprowadzając do zaległości w tym zakresie.  

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 (m. in. nieudzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu  

na podstawie wyboru najpóźniej do 30 września następnego roku) inspektorzy pracy nałożyli 

na osoby odpowiedzialne 6 kar grzywny przy zastosowaniu postępowania mandatowego  

w łącznej wysokości 6 000,- zł.  

Nie skierowano przeciwko żadnej z osób wniosku do sądu o ukaranie karą grzywny. 

Podsumowanie i wnioski 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi po raz kolejny przeprowadził akcję w zakresie 

kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych i w pierwszych miesiącach 2017 r. 

skierował do urzędów gmin, miast i starostw zapytania dotyczące liczby dni 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego osób zatrudnionych w tych organach na 

podstawie wyboru. Po analizie odpowiedzi przeprowadzono w 2017 r. kontrole u wybranych 

pracodawców. Należy zauważyć, iż sama ewentualność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

ma wciąż działanie pobudzające do przestrzegania prawa pracy i udzielania pracownikom 

urzędów gmin, miast, powiatów zatrudnionym na podstawie wyboru (prezydentowi, staroście, 

burmistrzowi, wójtowi) 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.  

 

III.12. Egzekucja administracyjna 

W 2017 r. wszczęto 22 postępowania egzekucyjne. Do tytułów wykonawczych nie 

wniesiono żadnych zarzutów. Do postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

wniesiono 2 zażalenia, które do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały rozpoznane.  
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W jednym przypadku zobowiązany wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego  

z uwagi na to, że przed Sądem Rejonowym Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych  

i Restrukturyzacyjnych jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne. W związku  

z postępowaniem sąd wstrzymał wykonanie wszystkich finansowych obowiązków, jakie na 

zobowiązanym ciążyły. W drugim zażaleniu zobowiązany podniósł bardzo zły stan zdrowia 

przedkładając na powyższe szereg zaświadczeń lekarskich. Wskazał, iż z uwagi na stan 

zdrowia nie był w stanie racjonalnie zarządzać prowadzoną przez siebie działalnością.  

W dniu sporządzania sprawozdania nie upłynął termin do jego rozpoznania z uwagi na 

przedłużenie terminu załatwienia sprawy. 

W 2017 r. nie umorzono żadnego postępowania wdrożonego w 2017 r. Umorzono 

łącznie 11 postępowań wdrożonych w okresie od 2014 r. do 2016 r. Postanowienia 

o umorzeniu postępowania poprzedzone były postanowieniami Naczelników Urzędów 

Skarbowych o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności 

prowadzonej egzekucji. Podstawą prawną wydania postanowienia przez egzekutora był 

art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

W 2017 r. nie zawieszono żądnego postępowania egzekucyjnego. 

Poziom ściągalności grzywien nałożonych w celu przymuszenia nie jest zadowalający 

zarówno w stosunku do całości kwoty znajdującej się w urzędach skarbowych, jak również 

do kwot wynikających z postępowań wdrożonych w 2017 r. Wpłaty dokonane przez urzędy 

skarbowe w kwocie 16 150,- zł są większe niż w 2016 r., jednakże nie można uznać, 

że spełniają oczekiwania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi jako wierzyciela. Niska 

ściągalność grzywien wynika z faktu, że w większości podmioty objęte postępowaniem 

egzekucyjnym mają zadłużenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. 

Prywatni wierzyciele posiadają wyroki zasądzające przysługujące im należności, zastawy, 

wpisy hipoteczne, co powoduje zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej. Poborca 

skarbowy, jak również komornik sądowy zabezpieczają w pierwszej kolejności należności 

uprzywilejowane, czyli daniny publiczne i należności zabezpieczone hipoteką, czy też 

zastawem. Ponadto zobowiązani nie posiadają majątku stanowiącego przedmiot egzekucji. 

Jeżeli poborcy ustalą w postępowaniu przed sądem o wyjawienie majątku (czy to  

w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też osoby fizycznej),  

że dysponują oni ruchomościami, to są one w takim stanie, że nie podlegają egzekucji  

z uwagi na ich wartość, która niejednokrotnie jest niższa niż koszty egzekucyjne. 
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III.13. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową 

W 2017 r. inspektorzy pracy ujawnili ogółem 7621 wykroczeń przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową (w 2016 r. – 9 526 wykroczeń), które zawarte są w: 

 225 wnioskach o ukaranie – 729 wykroczeń; 

 1100 mandatach karnych – 3317 wykroczeń; 

 1644 środkach wychowawczych – 3575 wykroczeń. 

Ujawnione naruszenia wypełniły znamiona określone w: 

 art. 281 Kodeksu pracy – 1 065 wykroczeń, 

 art. 282 Kodeksu pracy – 976 wykroczeń, 

 art. 283 Kodeksu pracy – 5063 wykroczenia, 

 przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 432 wykroczenia, 

 przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 52 wykroczenia, 

 przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 19 wykroczeń, 

 przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – 8 wykroczeń, 

 przepisach ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług –  

6 wykroczeń. 

W 2017 r. skierowano do sądów ogółem 225 wniosków o ukaranie, które zawierały 

729 ujawnionych wykroczeń (w 2016 r. – 250 wniosków i 726 wykroczenia).  

W postawionych we wnioskach o ukaranie zarzutach: 

 311 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

 95 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 282 Kodeksu pracy, 

 113 wykroczeń dotyczyło naruszeń art. 281 Kodeksu pracy, 

 203 wykroczenia dotyczyły naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 

 5 wykroczeń dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych, 

 1 wykroczenie dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o min. wynagrodzeniu za pracę, 

 1 wykroczenie dotyczyło naruszeń przepisów ustawy o delegowaniu pracowników  

w ramach świadczenia usług.  

W sprawach, w których wnioski o ukaranie wniesiono do sądu w 2017 r. wydano: 

 151 wyroków nakazowych – wymierzających karę grzywny na łączną kwotę 458 100,- zł, 

 3 postanowienia o umorzeniu postępowania – z uwagi na pouczenie obwinionego, 

 12 wyroków, w których orzeczono karę grzywny na ogólną kwotę 31 900,- zł. 
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Analiza orzecznictwa – ocena rozstrzygnięć sądów 

Analiza orzecznictwa sądowego w 2017 r. dowodzi, iż sądy przy wymierzaniu kary 

miały na uwadze trzy ogólne dyrektywy jej wymierzania, tj. sprawiedliwości, prewencji 

ogólnej i szczególnej. Wymiar kar orzekanych przez sądy był współmierny do stopnia 

zawinienia i społecznej szkodliwości czynów, których dopuścili się sprawcy wykroczeń. 

Wydaje się, że wysokość nakładanych przez sądy kar grzywny była dostateczną reakcją 

organów państwa na stwierdzone wykroczenia, utrwalającą przekonanie, że „nieopłacalne” 

jest naruszanie przepisów prawa pracy i „zniechęcającą” sprawców do ponownego „łamania” 

przepisów prawa. 

Najniższe kary, orzekane jednak w granicach ustawowego zagrożenia, za dane 

wykroczenie odnotowano w przypadku zarzutów opartych na ustawach okołokodeksowych, 

jak na przykład w przypadku ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

Taka sytuacja zaistniała, gdy obwinionemu postawiano jedynie zarzut, który polegał 

na przekazaniu z rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

określonych kwot na zakup kart benefit i na wynajęcie pływalni bez zgody zakładowych 

organizacji związkowych. Sąd uznał obwinionego za winnego zarzucanego czynu i wymierzył 

mu karę grzywny w wysokości 500 zł.  

Oskarżyciel publiczny uznał, że cel kary został osiągnięty i nie wnosił sprzeciwu. 

W dwóch przypadkach w 2017 r. odnotowano również znacząco wysokie kary 

grzywny nałożone przez sąd. 

W pierwszym przypadku obwinionemu postawiono wiele zarzutów, w tym: 

niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy, 

nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy, nieopłacenie składek na Fundusz Pracy  

za określone miesiące, niepotwierdzenie pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron 

umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków, dopuszczenie pracowników do pracy bez 

uprzedniego poddania ich szkoleniom wstępnym i okresowym bhp oraz wstępnym badaniom 

lekarskim, nieprowadzenie dla pracowników ewidencji czasu pracy. Sąd rejonowy wymierzył 

karę grzywny w wysokości 12 000,- zł. W drugim przypadku obwinionej również postawiono 

wiele zarzutów, głównie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarzut utrudniania 

działalności organu Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nieudzielenie informacji 

niezbędnych do wykonywania jej zadań. Sąd Rejonowy ukarał obwinioną karą grzywny  

w wysokości 10 000,- zł. 

Na przestrzeni 2017 r. głównym powodem umorzenia postępowania i zastosowania 

przez sąd względem obwinionych środków oddziaływania wychowawczego, czy też 

odstąpienia od wymierzenia grzywny były wyjątkowe okoliczności, takie jak trudna sytuacja 
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finansowa po stronie obwinionego, potwierdzenie przez niego w toku postępowania 

sądowego usunięcia ujawnionych uchybień, jak również zapewnienie przez obwinionych  

o podjęciu środków mających na celu zapobieżenie powstawaniu naruszeń przepisów prawa 

pracy w przyszłości. 

W 2017 r. inspektorzy pracy nałożyli 1 100 mandatów karnych, obejmujących 3317 

ujawnionych wykroczeń na ogólną kwotę 1 286 500,- zł. 

Podstawą wykroczeń były: 

 502 naruszenia art. 281 Kodeksu pracy, 

 493 naruszenia art. 282 Kodeksu pracy, 

 2276 naruszeń art. 283 Kodeksu pracy, 

 14 naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 3 naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 

 4 naruszenia przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych, 

 21 naruszeń przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 4 naruszenia przepisów ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług. 

Grzywny wymierzone w drodze postępowania mandatowego (przy wykorzystaniu 

mandatu karnego gotówkowego, kredytowanego, zaocznego) stosowane były  

w przypadkach prawem przewidzianych. W 2017 r. nie odnotowano przypadków uchylenia 

przez sądy mandatów karnych, co potwierdza, że zarzuty stawiane ukaranym stanowiły 

czyny zabronione jako wykroczenie. 

W 2017 r. inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w 1644 przypadkach, 

przy ujawnionych 3575 wykroczeniach. 

Z ogólnej liczby 3575 wykroczeń, które według ocen inspektorów pracy kwalifikowały 

się do zastosowania wobec ich sprawców 1644 środków wychowawczych: 

 2447 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 283 Kodeksu pracy; 

 385 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 282 Kodeksu pracy; 

 486 wykroczeń dotyczyło naruszenia art. 281 Kodeksu pracy; 

 211 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy; 

 11 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych; 

 4 wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o pracownikach tymczasowych; 

 30 wykroczeń dotyczyło naruszenia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 
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Analiza danych potwierdza fakt, że środki oddziaływania wychowawczego stosowano 

w 2017 r. w wyjątkowych przypadkach, adekwatnie do okoliczności faktycznych ustalonych  

w czasie kontroli. Kierując do sprawców wykroczeń pouczenie, ostrzeżenie, czy uwagę 

inspektorzy pracy brali pod uwagę rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, 

stopień winy, sposób działania i zachowanie się sprawcy po popełnieniu wykroczenia. 

Inspektorzy pracy reagowali na ujawnione wykroczenia ograniczając się do środka 

oddziaływania wychowawczego, który będąc środkiem pozakarnym w dostateczny sposób 

obliguje sprawców do przestrzegania przepisów prawa pracy w przyszłości i jest 

wystarczającą reakcją na ich naruszenie. Zastosowane przez inspektorów pracy środki 

oddziaływania wychowawczego stanowiły dowód właściwej reakcji prawnej inspektora pracy 

na naruszenie przepisów prawa pracy przez sprawców tych czynów. Wydaje się, że cel 

wychowawczy i zapobiegawczy zastosowania ww. środków został osiągnięty. 

Przykładem zastosowania środka oddziaływania wychowawczego było ustalenie 

przez inspektora pracy naruszenia polegającego na niesporządzeniu protokołu 

powypadkowego. Sprawca czynu przystąpił jeszcze w czasie kontroli do sporządzenia 

dokumentacji powypadkowej. Z uwagi na brak innych wykroczeń przeciwko prawom 

pracownika i niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do „naprawienia” stwierdzonego 

uchybienia, uwzględniając wiek sprawcy i jego znikomą znajomość przepisów prawa pracy, 

inspektor poprzestał na „zareagowaniu” na stwierdzone wykroczenie środkiem oddziaływania 

wychowawczego w postaci uwagi. 

 

III.14. Spory zbiorowe 

W ubiegłym roku zgłoszono 676 sporów zbiorowych, wśród których najliczniejszą 

grupę zgłaszających stanowiły jednostki edukacji (611). Pozostałe podmioty, które zgłaszały 

spory zbiorowe należały do zakładów przetwórstwa przemysłowego, wytwarzania  

i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze  

do układów klimatyzacyjnych, budownictwa, prowadzące działalność związaną  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym, w zakresie usług administrowania 

i działalności wspierającej, podmioty opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podmioty, 

których działalność związana jest z kulturą, rozrywką i rekreacją.  

Zgłoszone pracodawcom przez organizacje związkowe żądania dotyczyły w 1268 

przypadkach warunków płacy, np. przywrócenia obowiązywania treści układu zbiorowego 

pracy sprzed dnia ich wypowiedzenia, podwyższenia płac od 100 do 700 zł, ustalenia 

wynagrodzenia zasadniczego na poziomie wynagrodzenia minimalnego, zmian regulaminu 

wynagradzania, wprowadzenia wynagrodzenia za pracę w niedziele i święta w wysokości 
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150 zł netto za godzinę, wzrostu od 1 stycznia 2017 r. udziału wynagrodzenia zasadniczego 

w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych  

i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których 

mowa w art. 1 Karta Nauczyciela, zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego o 5 dni. 

W 2017 r. odnotowano znaczny wzrost sporów zbiorowych w porównaniu do 2016 r., 

który spowodowany był wejściem w spory placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, 

gimnazjów, liceów ogólnokształcących i działalności wspomagających edukację. Głównym 

przedmiotem sporów były żądania płacowe, niezależnie od liczby sporów odnotowanych  

w poszczególnych sekcjach i podklasach. Strony związkowe żądały podwyższenia 

wynagrodzeń zasadniczych do kwoty wynagrodzenia minimalnego, zwiększenia 

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za pracę w niedziele i święta, 

przywrócenia składników wynagrodzenia, które gwarantował zakładowy układ zbiorowy 

pracy, który został wypowiedziany.  

Zauważyć należy na tle zgłoszonych sporów, że strona społeczna wszczynając spór 

zbiorowy zgłaszała żądania, które nie spełniają definicji sporu, jak np. zapewnienia 

i gwarancji stałego zatrudnienia.  

 

III.15. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

W 2017 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło łącznie 97 

wniosków o rejestrację, w tym 3 wnioski o rejestrację zakładowych układów zbiorowych 

pracy, 61 wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych, 5 wniosków o wpis informacji  

o wypowiedzeniu układu, 3 wnioski o wpis informacji o rozwiązaniu układu, 8 wniosków  

o wpis informacji o zmianie nazwy lub siedziby pracodawcy/organizacji związkowej. 

W wyniku złożonych wniosków dokonano wpisu 2 zakładowych układów zbiorowych 

pracy, 53 protokołów dodatkowych oraz 27 informacji w zakresie danych podlegających 

wpisowi do dokumentacji rejestrowej układu. 

Liczba pracowników objętych zakładowymi układami zbiorowymi pracy 

zarejestrowanymi w 2017 roku wynosi 2130 pracowników. 

W 2017 r. Okręgowy Inspektor Pracy dwukrotnie zakwestionował postanowienia 

protokołów dodatkowych, które były mniej korzystne od przepisów ogólnie obowiązujących. 

W pierwszym przypadku postanowienia te dotyczyły wprowadzenia zapisów 

dyskryminujących i naruszających art. 183a – 183c Kodeksu pracy ze względu na datę 

podjęcia zatrudnienia – w zakresie zasad przyznawania i wysokości nagrody jubileuszowej,  

a także dotyczących zasad obliczania i przyznawania dodatku stażowego. W drugim 
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wprowadzono zapis dyskryminujący i naruszający art. 183a – 183c Kodeksu pracy ze względu 

na datę podjęcia zatrudnienia – dotyczący wysokości odpraw emerytalno-rentowych. 

Pracodawcy objęci postanowieniami układów zbiorowych pracy wprowadzali do 

układu także regulacje korzystniejsze niż obowiązujące powszechnie przepisy prawa pracy. 

W jedynym z układów zaproponowanym postanowieniem zapewniono pracownikom 

dodatkowy, płatny dzień wolny od pracy – będący branżowym świętem i przyznano 

pracownikom z okazji tego dnia premię w wysokości 1000,- zł brutto, przyznano prawo 

pracownikom, którym zostanie nadany tytuł „Zasłużonego dla podmiotu” jednorazowego 

świadczenia w kwocie 1 800,- zł brutto; przyznano pracownikom za pracę na II i III zmianie  

w dniu 24 i 31 grudnia dodatku w wysokości 120% stawki godzinowej wynikającej  

z osobistego zaszeregowania. Nadto pracodawca zobowiązał się do udzielenia 

pracownikowi czasu wolnego w wymiarze dwóch godzin za każdą godzinę nadliczbową 

(wynikającą z przekroczenia normy dobowej), gdy odbiór godzin nadliczbowych następuje 

bez wniosku pracownika. W innym podmiocie zaproponowano zmiany do układu zbiorowego 

poprzez wprowadzenie dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,29% 

stawki godzinowej, wynikającej z wartości stanowiącej 53% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia obowiązującego w Oddziale w roku poprzednim, za każdą godzinę pełnienia 

dyżuru technicznego (domowego) przyznanie pracownikom zatrudnionym na stanowisku 

kierowniczym oraz pracownikom zatrudnionym na innym stanowisku niż kierownicze, którzy 

kierują zespołem pracowników dodatku funkcyjnego w wysokości od 5% do 60% wartości 

stanowiącej 53% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w Oddziale  

w roku poprzednim, przyznanie pracownikom wykonującym obowiązki bezpośrednio 

związane z eksploatacją sieci elektroenergetycznej, którym powierzono dodatkowo 

obowiązki kierowcy służbowego pojazdu samochodowego, za każdy dzień pełnienia tych 

obowiązków, dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 110% stawki godzinowej 

wynikającej z wartości stanowiącej 53% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

obowiązującego w Oddziale w roku poprzednim za prowadzenie pojazdów samochodowych 

do 3,5 tony. 

Protokoły dodatkowe najczęściej zwiększały miesięczne i godzinowe stawki 

wynagrodzenia pracowników (16 przypadków) oraz zmieniały taryfikatory kwalifikacyjne  

i wykazy stanowisk pracy (16 protokołów). 

11 protokołów dodatkowych dotyczyło Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych: 6 wprowadzało zapisy o nietworzeniu, zawieszeniu lub zmniejszeniu wysokości 

odpisu na funduszu, a 4 zwiększały jednorazowo odpis podstawowy na ZFŚS. Ostatni 

protokół rozszerzał zakres dofinansowania z ZFŚS. 
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Strony wprowadzały protokołami dodatkowymi do układów zbiorowych pracy dodatki 

o charakterze fakultatywnym, np.: dodatek za pełnienie funkcji kierownika projektu, prowizję 

dla pracowników wykonujących badania techniczne pojazdów oraz zatwierdzających 

dokumentację stwierdzającą sprawność techniczną pojazdów; dodatek dla gospodarzy 

domów za odśnieżanie i utrzymanie w bezpieczeństwie ciągów pieszo-jezdnych; dodatek 

awaryjny dla kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe  

i terminowe usuwanie awarii; dofinansowanie do karnetów sportowych w wysokości 30 zł 

miesięcznie (nie jest to świadczenie przysługujące z ZFŚS); premię uznaniową kwartalną; 

dodatki akordowe dla pracowników produkcji zwierzęcej. 

Protokoły dodatkowe zwiększały również wysokości świadczeń pieniężnych 

przysługujących pracownikom, np.: premii uznaniowej, dodatku za pracę w porze nocnej z 

20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia na 40% stawki godzinowej wynikającej 

z minimalnego wynagrodzenia; stawki dla gospodarzy domów za sprzątanie wewnątrz 

budynków; dodatku brygadzistowskiego i dodatku funkcyjnego.  

Niektóre protokoły dodatkowe przewidywały rezygnację z wypłacania fakultatywnych 

składników wynagrodzenia, np.: dodatku dla kasjera w kasie pomocniczej, odprawy 

emerytalno-rentowej przysługującej po 40 i więcej latach pracy, nagrody jubileuszowej za 45 

i 50 lat pracy, nagrody zadaniowej dla pracowników produkcji, dodatku za pracę  

w warunkach szkodliwych. 

Protokoły dodatkowe zmniejszały również wysokość dodatkowych składników 

wynagrodzenia, np.: ryczałtu za pełnienie dyżuru domowego, nagrody jubileuszowej; premii 

uznaniowej, nagrody motywacyjnej.  

Strony układów zbiorowych pracy zmieniały również protokołami dodatkowymi 

zasady przyznawania oraz obliczania: dodatku stażowego, wynagrodzenia dla pracownika 

zastępującego gospodarza domów, wynagrodzenia dyżurnego dla hydraulików za pełnienie 

dyżuru domowego w niedziele i święta, dodatków funkcyjnych, specjalnego wynagrodzenia 

przysługującego pracownikom zatrudnionym w ciągach technologicznych, nagród 

motywacyjnych, wynagrodzenia przysługującego gospodarzom domów, wynagrodzenia 

przysługującego pracownikom zatrudnionym na stanowisku sprzątaczki, premii 

produktywnościowej. W dwóch innych protokołach dodatkowych strony postanowiły  

o ograniczeniu okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej. W innym protokole strony 

zmieniły podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej z minimalnego wynagrodzenia  

na wynagrodzenie zasadnicze pracownika. 
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Protokoły dodatkowe wprowadzały do układu przepisy Kodeksu pracy lub 

dostosowywały jego treść do przepisów obecnie obowiązujących w zakresie: wynagrodzenia 

chorobowego, odpraw przysługujących pracownikom z tytułu tzw. zwolnień grupowych. 

Z zakresu układów zbiorowych pracy w 2017 roku zostało udzielonych około 40 porad 

prawnych (w formie telefonicznej). Porady te udzielane były stronom układu przed złożeniem 

wniosków i dotyczyły głównie wymogów formalnych, jakie powinien spełniać wniosek  

o rejestrację oraz dokumentów, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem (najczęstsze pytanie 

dotyczyło liczby egzemplarzy protokołów dodatkowych, które należy dołączyć do wniosku). 

Pojawiły się również pytania odnośnie podjęcia działań koniecznych do zarejestrowania 

protokołów dodatkowych w przypadkach rozwiązania organizacji związkowych, które zawarły 

układ lub zmiany nazw stron układu. 

Podsumowanie oraz wnioski i uwagi 

 W 2017 roku złożono mniej wniosków o rejestrację zakładowych układów 

zbiorowych pracy w porównaniu z rokiem ubiegłym (6 wniosków w roku 2016, a 3 w 2017 r.), 

zwiększeniu uległa liczba wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych (w 2016 roku było 

ich 58, a w 2017 r. było ich 61).  

Wzrosła także w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wniosków o wpis informacji  

(w 2016 r. – 18 wniosków, a w 2017 r. – 33 wnioski). 

W 2017 r. wypowiedziano zgodnie z prawem 3 układy, natomiast 2 układy zostały 

wypowiedziane w roku 2016. 

W porównaniu do roku 2016 liczba wniosków o rejestrację protokołów dodatkowych 

nie spełniających wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania  

w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt 

rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. z 2001 r., nr 34, 

poz. 408) była taka sama (po 8 przypadków odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację). 

W porównaniu z 2016 rokiem zarejestrowano mniej układów zbiorowych pracy  

(4 w 2016 roku, 2 w 2017 roku).  

Z kolei protokoły dodatkowe zarejestrowane w 2017 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, w większości przewidywały zwiększenie wysokości stawek wynagrodzenia 

pracowników i rezygnację lub zmianę wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. 1/4 zarejestrowanych protokołów dodatkowych zmieniała taryfikatory 

kwalifikacyjne pracowników oraz wykazy stanowisk pracy. Część protokołów wprowadzała 

tzw. „kosmetyczne” zmiany, np. zastępowano pojęcie „najniższe wynagrodzenie” pojęciem 
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„minimalne wynagrodzenie”, pojęcie „zakładowa umowa zbiorowa” pojęciem „zakładowy 

układ zbiorowy pracy”, czy też „płaca zasadnicza” pojęciem „wynagrodzenie zasadnicze” lub 

wprowadzano w drodze protokołów dodatkowych do treści układów definicje m.in. takich 

pojęć jak np. „ścieżka kariery”. Zmieniano także, na obecnie obowiązujące, daty i nazwy 

aktów prawnych powszechnie obowiązujących, które pojawiały się w treści układów. 

Podobnie do lat ubiegłych przyznanie nowych składników wynagrodzenia  

lub zwiększenie wysokości niektórych świadczeń pieniężnych łączyło się z likwidacją  

lub obniżeniem innych fakultatywnych składników wynagrodzenia, jak np. przyznanie 

dodatku awaryjnego z jednoczesnym zmniejszeniem wysokości premii regulaminowej lub 

zwiększenie wysokości stawek wynagrodzeń z jednoczesną likwidacją dodatku  

za pielęgnację terenów zielonych, likwidacją innych dodatków mających na celu 

zaktywizowanie zawodowe pracowników oraz likwidacją premii uznaniowej. 

 

III.16. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz 
współpraca OIP z prokuraturą i sądami 

Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa: 

W 2017 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratur rejonowych 27 zawiadomień 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W porównaniu do roku ubiegłego liczba 

zawiadomień wzrosła o 11 (w 2016 roku było 16 zawiadomień). Najwięcej zawiadomień 

dotyczyło udaremniania lub utrudniania wykonywania czynności służbowej (art. 225 § 2 

Kodeksu karnego). W 2017 roku było 10 takich zawiadomień. 

Liczba zawiadomień o popełnieniu przestępstw wraz ze wskazaniem przestępstw, 
których dotyczyły 

W roku ubiegłym inspektorzy pracy skierowali 27 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 12 zawiadomień objęło czyn z art. 225 § 2 kk, w 4 przypadkach 

dotyczących zawiadomienia z art. 218 § 1a kk, i z art. 218 § 3 kk. Pozostałe zawiadomienia 

obejmowały podejrzenie popełnienia czynów określonych w art. 219 kk, art. 220 § 1 i § 2 kk, 

art. 270 § 1 kk oraz art. 271 § 1 kk.  

Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych 

W 2017 roku zostało wszczętych 15 dochodzeń i zostały wszczęte 4 śledztwa 
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Liczba umorzonych postępowań przygotowawczych 

W 2 sprawach zostało wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa (w 1 sprawie 

postanowienie o umorzeniu śledztwa zostało wydane dwukrotnie). W 3 sprawach zostało 

wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. 

Liczba skierowanych do sądu aktów oskarżenia 

W 2017 r. został skierowany do sądu 1 wniosek o skazanie w trybie art. 335 § 1 kpk. 

Współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi z prokuraturą i sądami 

W 2017 roku na wniosek prokuratury zostało przeprowadzonych 15 kontroli. 

Inspektorzy pracy byli przesłuchiwani w charakterze świadka w 24 postępowaniach 

prowadzonych przez prokuraturę. W 27 przypadkach na wniosek sądów pracy została 

udostępniona dokumentacja kontroli. W 10 przypadkach udostępniono dokumentację z 

kontroli na wniosek sądów karnych. 

 

III.17. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

Na przestrzeni 2017 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi wpłynęło 4257 

zagadnień zawartych w skargach, których autorami byli w szczególności pracownicy oraz 

byli pracownicy (2649), cudzoziemcy (191), osoby wykonujące pracę bez umowy (139), 

osoby trzecie (253), związki zawodowe (101) oraz inne instytucje (180). 

Zakres tematyczny skarg i wniosków kierowanych do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy dotyczył następujących zagadnień 
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Wynagrodzenia 1768 702 314 752 37% 

Stosunek pracy 954 481 177 296 20% 

Czas pracy 371 183 41 147 8% 

Młodociani 8 3 2 3 0,1% 

Rodzicielstwo 7 3 2 2 0,1% 

Legalność zatrudnienia 218 124 37 57 4,5% 
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ZFŚS 60 39 2 19 1,2% 

Zbiorowe prawo pracy 1 1 0 0 0,02% 

Urlopy pracownicze 97 54 4 39 2% 

Agencje zatrudnienia 23 9 5 9 0,4% 

Dyskryminacja 27 14 12 1 0,5% 

Mobbing 62 18 41 3 1,3% 

Obiekty i pomieszczenia pracy 244 107 20 117 5% 

Maszyny i urządzenia tech. 68 26 2 40 1,4% 

Wypadki przy pracy,  

choroby zawodowe 
97 47 8 42 2% 

Organizacja bezpiecznej pracy 87 38 7 42 2% 

Stanowiska, procesy pracy 23 11 0 12 0,4% 

Urządzenia i instalacje 

energetyczne 
26 7 0 19 0,4% 

Transport 42 21 3 18 1% 

Środki ochrony indywidualnej, 

odzież i obuwie robocze 
148 69 12 67 3,1% 

Przygotowanie do pracy 241 135 15 91 5% 

Uchybienia w zakresie 

minimalnej stawki 
110 45 28 37 2,3% 

Pozostałe 46 20 18 8 1% 

Razem 4728 
2157 
(45%) 

750 
1821 
(38%) 
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Podsumowanie i wnioski 

Oceniając dane liczbowe skierowanych skarg i wniosków w 2017 r. obejmujących 

poszczególne zagadnienia (z danymi z 2016 r.) należy uznać, iż zwiększyła się o blisko 300 

liczba zagadnień występujących w skargach i wnioskach.  

Podobnie jak w latach poprzednich, w kierowanych skargach i wnioskach, 

najliczniejszą grupę stanowiły (37%) naruszenia w zakresie wypłaty wynagrodzenia  

za pracę. W drugiej kolejności liczną grupę obejmowały skargi dotyczące stosunku pracy, 

czasu pracy i przygotowania do pracy oraz obiektów i pomieszczeń pracy. Stosowane środki 

prawne, mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, nie wpływają jednak 

znacząco na poprawę sytuacji zatrudnionych. Powodów takiego stanu należy upatrywać 

zarówno w niestabilnej sytuacji gospodarczej, mającej wpływ w szczególności na kondycję 

finansową przedsiębiorców, jak również braku wykwalifikowanej kadry, która wypełniałaby 

obowiązki wobec pracowników z należytą starannością. Z pewnością za miernik 

przestrzegania prawa pracy przez pracodawców, oprócz kondycji finansowej, należy uznać 

także świadomość prawną samych przedsiębiorców, którzy nie nadążają za zmianami 

przepisów oraz ich wprowadzeniem w życie. Wskazują na roszczeniową postawę 

pracowników, która nie jest proporcjonalna do zaangażowania w pracę. Pracodawcy 

zwracają uwagę, że brak środków finansowych jest skutkiem utraty płynności finansowej 

przez kontrahentów, którzy nie realizują zobowiązań wobec nich, co doprowadza ostatecznie 

do trudności w realizacji zobowiązań także wobec pracowników. Z kolei pracownicy 

pozostają w przeświadczeniu, iż dzięki działaniom organów Państwowej Inspekcji Pracy 

uzyskają w takich sytuacjach należne wynagrodzenie i inne świadczenia. W dużej mierze 

udaje się uzyskać zadowalający efekt, ale w przypadku podmiotów pogrążonych  

od dłuższego czasu w problemach finansowych, efekt działań organów nie jest możliwy  

do uzyskania. Należy podkreślić, że rokrocznie wśród kontroli zainicjowanych skargą 

pojawiają się podmioty gospodarcze, które ukrywają pracę w godzinach nadliczbowych  

lub nie prowadzą ewidencji czasu pracy. Zauważyć także należy, iż praktyka powierzania 

pracy w godzinach nadliczbowych, przekraczania jej dopuszczalnych limitów nie budzi 

sprzeciwu pracowników, w sytuacji, gdy pracodawca na bieżąco wypłaca za  

nią wynagrodzenie oraz stosowny dodatek. Analogicznie do lat poprzednich, pracodawcy 

podnoszą, iż interpretacja przepisów w zakresie czasu pracy czy zatrudnienia cudzoziemców 

jest skomplikowana i trudna oraz wymaga specjalistycznej wiedzy i kadr, których 

kompetencje pozwolą sprostać wymaganiom ustawodawcy.  

Podobnie jak w ubiegłym roku, skargi pracowników kierowane są zazwyczaj dopiero 

w momencie ustania zatrudnienia, co wynika z obawy przed jego utratą. Wśród wszystkich 
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zgłaszających skargi byli pracownicy stanowili 36%. Skargi składane przez aktualnie 

zatrudnionych stanowiły 26% ogółu skarg pracowniczych.  

Na jednakowo wysokim poziomie (39%) utrzymuje się liczba skarg zasadnych.  

Daję się również zauważyć przypadki kilkukrotnego składania skarg tej samej treści, przez 

tych samych skarżących, którzy nie podzielają argumentów prezentowanych w udzielonej 

odpowiedzi, niejednokrotnie wskazującej, iż jedynie sąd jest właściwy od rozstrzygnięcia 

sporu. Porównywalnie przedstawia się sytuacja, gdy poza zagadnieniami z zakresu prawa 

pracy, w skardze poruszane są inne kwestie, nienależące do kompetencji kontrolnych 

organów Państwowej Inspekcji Pracy. Nadto należy dodać, iż od lat rośnie liczba skarg  

o wysokim poziomie skomplikowania, wymagających wiedzy wykraczającej poza 

zagadnienia prawa pracy, których znajomość jest konieczna do ustalenia stanu faktycznego  

i dokonania jego prawidłowej oceny wraz ze wskazaniem możliwości dochodzenia swoich 

praw przed innymi organami.  

Z uwagi na wprowadzenie do zadań kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy  

od 1 stycznia 2017 r. zagadnień minimalnej stawki godzinowej, ta kategoria „zasiliła” 

przedstawione zestawienie przedmiotów poruszanych w skargach. Warto także wskazać,  

iż w porównaniu z liczbą 31 skarg, jakie były kierowane w 2016 r. przez cudzoziemców,  

na przestrzeni 2017 r. cudzoziemcy skierowali ich już 191. Podobnie w 2016 r. 56 skarg 

skierowali wykonujący umowy cywilnoprawne, tymczasem w 2017 r. odnotowano ich 95.  

Kierowane skargi dotyczą prawie wszystkich zagadnień prawa pracy. Analogicznie 

jak w roku poprzednim, zagadnienia dotyczące niewypłacenia lub nieterminowego 

wypłacania wynagrodzeń za pracę i innych należności ze stosunku pracy zdominowały liczbę 

kierowanych skarg. Niestety ta tendencja utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie, 

niezależnie od stopy bezrobocia, warunków prowadzenia działalności gospodarczej i sytuacji 

ekonomicznej w regionie łódzkim. W związku z powyższym należy przyjąć, iż działalność 

kontrolna organów Państwowej Inspekcji Pracy w dalszym ciągu będzie się skupiała na 

stosowaniu wszelkich środków prawnych mogących doprowadzić do poszanowania praw 

zatrudnionych.  

 

Skargi i wnioski zgłaszane przez związki zawodowe 

W 2017 r. wpłynęło 60 skarg związkowych, którymi objęto 197 zagadnień. Największą 

liczbę skarg złożyła NSZZ „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 144 

Pr
ze

dm
io

t 
sk

ar
gi

 

B
ez

za
sa

d
ne

 

B
ra

k 
in

fo
rm

ac
ji 

Za
sa

dn
e 

R
az

em
 

Obiekty i pomieszczenia pracy 3 0 12 15 

Procesy pracy 4 0 3 7 

Środki ochrony indywidualnej, odzież 

i obuwie robocze 
3 0 6 9 

Przygotowanie do pracy 7 0 9 16 

Stosunek pracy 10 6 6 22 

Czas pracy 10 4 25 39 

Wynagrodzenia 19 5 11 35 

Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 1 5 19 

Urlopy wypoczynkowe 3 0 6 9 

Stawka minimalna 1 3 0 4 

Niewykonanie wyroku 1 0 0 1 

Dyskryminacja, mobbing 4 1 0 5 

Pozostałe 3 0 4 7 

Razem 87 21 89 197 

 

Podsumowanie i wnioski  

Zakres zagadnień podnoszonych w skargach organizacji związkowych przedstawia 

się podobnie jak zakres przedmiotowy skarg składanych przez pracowników. Przeważają 

bowiem skargi dotyczące stosunku pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych ze 

stosunku pracy, warunków pracy, przygotowania do pracy, obiektów i pomieszczeń pracy. 

Celowe jest podkreślenie, że w ogólnej liczbie skarg związkowych aż 44% skarg uznano za 

bezzasadne. Z drugiej strony należy także dodać, iż na jednakowym poziomie utrzymuje się 

liczba skarg, w których postępowanie kontrolne wykazało słuszność stawianych zarzutów. 

Analogicznie jak w przypadku wszystkich zagadnień objętych skargami, w 2017 r. 

zanotowano także skargi odnoszące się do minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących 

zlecenie lub wykonujących usługi.  
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Skargi i wnioski dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania  
i mobbingu 

Wśród zagadnień występujących w skargach oraz wnioskach odnotowano także 85 

dotyczących dyskryminacji i mobbingu, z których jedynie 7 uznano za zasadne. Przykładem 

skargi, która została uznana za zasadną w zakresie dyskryminacji były ustalenia kontroli, iż 

pomimo spełnienia przez pracownice kryteriów określonych w przepisach 

wewnątrzzakładowych do otrzymania podwyżki, nie podjęto decyzji o je przyznaniu. Do 

kontrolowanego skierowano wniosek o przestrzeganie zakazu dyskryminowania  

w zatrudnieniu przy ustalaniu warunków wynagrodzenia za pracę. W udzielonej skarżącej 

informacji wskazano na dopuszczalność dochodzenia przed sądem odszkodowania za 

naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę.  

Przykładem skargi, w której potwierdzono występowanie tego zjawiska były ustalenia 

dokonane w kontrolowanym podmiocie poprzez wyniki anonimowych ankiet które 

potwierdziło występowanie mobbingu, co stanowiło podstawę dla inspektora pracy  

do wydania wniosku w wystąpieniu o podjęcie działań eliminujących takie zachowania.  

W kolejnych 2 przypadkach dokonywano podobnych ustaleń, które oparto o wyniki 

anonimowych ankiet. Kierowano zatem wnioski w wystąpieniach o opracowanie procedury 

antymobbingowej i jej stosowanie. 

Podsumowanie i wnioski  

Skargi, których przedmiotem jest dyskryminacja, mobbing i molestowanie składane  

są zazwyczaj w reakcji na wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę lub po ustaniu 

zatrudnienia. Skarżący podnoszą, iż byli dyskryminowani albo stosowano wobec nich 

mobbing, bez powołania się na konkretne okoliczności, co rodzi przypuszczenie,  

iż nie wiedzą z jakim zachowaniem należy wiązać takie zarzuty. Sporadycznie skarżący 

wyrażają pisemną zgodę na ujawnienie pracodawcy informacji, iż kontrola jest następstwem 

skargi, co umożliwia przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i konfrontację zarzutów 

z wyjaśnieniami pracodawcy. Jedynie w 3 przypadkach podzielono zarzuty stosowania 

mobbingu wskazane w skardze i wydano wnioski w wystąpieniach.  

Z uwagi natomiast na sporny charakter zarzutów w zakresie dyskryminacji  

i mobbingu postępowanie organów kontroli koncentruje się na udzieleniu wyjaśnień 

odnoszących się do zagadnień dyskryminacji i mobbingu oraz wskazaniu właściwego 

miejscowo sądu pracy, do którego należy skierować roszczenie o ochronę prawa do 

równego traktowania w zatrudnieniu oraz zasądzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 

czy odszkodowania. 
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III.18. Porady prawne i techniczne udzielone w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Łodzi 

W 2017 roku w siedzibach Oddziałów i siedzibie Okręgu udzielono 28 204 porady.  

W zakresie prawa pracy udzielono ich 24 685. Techniczne bezpieczeństwo stanowiło temat 

3 519 porad.  

Charakterystyka podmiotów, które kierowały zapytania: 
Liczba podmiotów   –  18 957 

w tym: 

 byli pracownicy    –  4 129 

 pracownicy    –  8 569 

 pracownicy niepełnosprawni  –  544 

 osoby ubiegające się o zatrudnienie   –  144 

 cudzoziemcy   –  232 

 pracodawcy/przedsiębiorcy   –  3 387 

 organizacje pracodawców   – 7 

 pracownicy służby bhp   –  246 

 rolnicy   –  25 

 związki zawodowe   –  60 

 SIP   –  38 

 Organ/jednostka samorządu terytorialnego –  62 

 Organ/ urząd państwowy    – 44 

 Inne podmioty   –   1 470 

 
Forma porady (wg podmiotów): 

 E-mail    –  7 

 Pisemna    –  463 

 Telefoniczna    – 7 922 

 Ustna    –   10 544 

 Razem    – 18 957 
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Lp. Przedmiot porady liczba porad 

1. Obiekty i pomieszczenia pracy 138 

2. Pomieszczenia higieniczno – sanitarne 124 

3. Mikroklimat i środowisko pracy 146 

4.  Wypadki i choroby zawodowe 628 

5.  Ocena ryzyka zawodowego 240 

6.  Służba bhp 220 

7. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 48 

8. Pierwsza pomoc 70 

9. Ochrona przeciwpożarowa 57 

10. Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne 167 

11. Magazyny i składy  80 

12. Maszyny i urządzenia techniczne (w tym energetyczne) 172 

13. Transport 101 

14. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 253 

15. Przygotowanie do pracy – szkolenia  457 

16. Przygotowanie do pracy – badania  618 

17. Przygotowanie do pracy – kwalifikacje 216 

18. Stosunek pracy 7171 

19. Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn nie dotycz. prc 1342 

20. Czas pracy 2355 

21. Czas pracy – kierowcy 216 

22. Czas pracy – podmioty lecznicze  49 

23. Ochrona pracy młodocianych 136 

24. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 1436 

25. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia 4239 

26. Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia – pod. lecznicze 137 

27. Ubezpieczenie społeczne 499 

28. Legalność zatrudnienia – obywatele polscy 557 

29. Opłacanie składek na Fundusz Pracy 69 
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Łącznie liczba porad wg przedmiotu wynosi 28 204. 

W zakresie porad dotyczących ogólnie stosunku pracy w dalszym ciągu najczęściej 

pojawia się problem zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Sytuacja ta 

dotyczy różnych sfer działalności podmiotów gospodarczych. Najczęściej występuje ona 

w podmiotach zajmujących się ochroną mienia, utrzymaniem czystości w obiektach różnego 

rodzaju, a także podmiotach świadczących usługi żywieniowe i sprzątające dla podmiotów 

leczniczych (zwłaszcza szpitali, placówek zdrowia). W stanach faktycznych występują 

okoliczności (art. 22 k.p.) wyraźnie świadczące o kreacji stosunku pracy, a nie stosunku 

cywilnoprawnego wynikającego z umowy: zlecenia, umowy o dzieło, czy też umowy 

agencyjnej. Bardzo często podłożem tego stanu rzeczy jest przymus ekonomiczny 

pracowników, którzy zgadzają się na narzucaną im formę cywilnoprawnego zatrudnienia. 

Poza tym, w dalszym ciągu występują zapytania w zakresie oceny zaistnienia przejścia 

30. Legalność zatrudnienia – cudzoziemcy 249 

31. Zakładowe układy zbiorowe pracy 20 

32. Uprawnienia związków zawodowych  38 

33. Społeczna inspekcja pracy 13 

34. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy 620 

35. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 311 

36. Urlopy pracownicze 2201 

37. Agencje zatrudnienia 69 

38. Pracownicy tymczasowi 134 

39. Ustawa o szczegółowych rozwiązaniach zw. z ochroną miejsc pracy 25 

40. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy 48 

41. Dyskryminacja 233 

42. Mobbing 194 

43. Emerytury pomostowe 78 

44. Praca za granicą – w ramach delegowania 51 

45. Praca za granicą – u pracodawcy zagranicznego 31 

46. Informacje o warunkach zatrudnienia w RP – art. 3 dyr. 96/71 2 

47. Inne 1414 

48. Inne – sprawy poza kompetencją PIP  520 

49. ob. UE i EFTA – inne  10 
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zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i jego skutków na istniejące stosunki 

pracy. W związku z istotną zmianą przepisów Kodeksu pracy w zakresie zawierania umów o 

pracę na czas określony znaczna liczba porad dotyczyła w dalszym ciągu ustalenia 

właściwego okresu wypowiedzenia tych umów oraz liczenia okresu 33 miesięcy, na jaki 

można obecnie, co do zasady, zawrzeć umowę na czas określony.  

W przypadku wynagrodzenia za pracę nadal najwięcej przykładów dotyczyło 

niewypłacenia wynagrodzenia w terminie lub bezpodstawnego jego zaniżania; kwestii 

ustalania uprawnień do nagród jubileuszowych uregulowanych nie tylko w pragmatykach 

służbowych, ale również wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy; błędnego obliczenia 

wynagrodzenia chorobowego i urlopowego (kwestia uwzględniania składników zmiennych, 

„premie uznaniowe” itp.); potrącania z wynagrodzenia określonych należności wynikających 

nie tylko z tytułów wykonawczych. Pracownicy pytają również o inne świadczenia związane 

ze stosunkiem pracy np. zwrot kosztów z tytułu podróży służbowych, o ekwiwalent  

za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego itp. Z uwagi na wprowadzenie minimalnej 

stawki godzinowej dla umów o świadczenie usług pojawiały się pytania dotyczące 

prowadzenia ewidencji godzin pracy, jak i zagadnienia potrącania z wynagrodzenia 

określonych kwot (próby przerzucania na zleceniobiorców kosztów, które co do zasady 

powinien ponosić zleceniodawca np. odzież, podróże związane z wykonaniem usługi). 

Aspekt czasu pracy pojawia się stosunkowo często w ramach poradnictwa prawnego, 

a stany faktyczne dotyczą przede wszystkim oceny zaistnienia pracy w godzinach 

nadliczbowych w powiązaniu z obowiązującym pracownika systemem i rozkładem czasu 

pracy, udzielenia dnia wolnego z uwagi na pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy (art. 1513 k.p.). Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się 

elastyczne formy czasu pracy obowiązujące od 23 sierpnia 2013 r., tj.: tzw. ruchomy czas 

pracy, kwestia odpracowania wyjść prywatnych w czasie pracy, możliwość wydłużania 

okresu rozliczeniowego itp. Zarówno przy czasie pracy, jak i urlopach wypoczynkowych 

występowały przykłady osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które 

interesowały się obowiązującą ich normą dobową w związku ze zmianą przepisów  

od 16 lipca 2014 r., a także datą nabycia prawa do pierwszego dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016, poz. 

2046). Dosyć często pojawiającym się problemem była kwestia udzielenia dodatkowego 

urlopu za okres 3 lat wstecz z uwagi na wcześniejsze nieujawnianie pracodawcy posiadanej 

niepełnosprawności. 

Porady dotyczące urlopów pracowniczych najczęściej sprowadzają się do kwestii 

obowiązywania planu urlopów (jego mocy wiążącej, sposobu ustalania), ustalania wymiaru 
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urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy, wymiaru urlopu uzupełniającego, a także zmuszania pracowników do wypisywania 

wniosków urlopowych na dni przestoju u pracodawcy. Pracownicy pytają również o zasady 

korzystania z urlopu na żądanie. 

Co do uprawnień związanych z rodzicielstwem wnoszący o poradę zainteresowani 

byli możliwością korzystania m.in. z urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców dziecka, 

przerw na karmienie dziecka piersią, czy też ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy po 

powrocie z urlopu rodzicielskiego albo wychowawczego, jak również możliwością 

rozwiązania stosunku pracy, na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 

pracowników w trakcie urlopu wychowawczego lub w trakcie korzystania z obniżonego 

wymiaru czasu pracy (art. 1867-8 k.p.). 

W zakresie wypadków przy pracy osoby udzielające porad w dalszym ciągu spotykają 

się z przykładami naruszeń w zakresie prowadzenia postępowania wypadkowego, jego 

przewlekłości, a także z kwestią sprostowania protokołu powypadkowego i możliwością 

sądowego ustalenia, iż zdarzenie było wypadkiem przy pracy. 

W aspekcie warunków pracy pytający najczęściej wskazują na braki w wyposażeniu 

pomieszczeń pracy, w tym urządzeń higieniczno-sanitarnych, kwestii zapewnienia 

niezbędnych środków higieny osobistej oraz odzieży roboczej.   

W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki odsetek porad dotyczących prawa do odprawy 

z uwagi na rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, zwłaszcza 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, której wypowiedzenie 

nie musi zawierać pisemnego uzasadnienia.    

Podsumowanie i wnioski 

W porównaniu do roku 2016 ogólna liczba udzielonych porad wzrosła istotnie (o około 

12.000). Blisko dwukrotnie wzrosła liczba zapytań w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia 

za pracę oraz urlopów, w tym urlopów związanych z rodzicielstwem. Podyktowane jest to z 

jednej strony wprowadzanymi zmianami do Kodeksu pracy (uelastycznianiem czasu pracy), 

a z drugiej strony występującymi w tej sferze nadużyciami ze strony pracodawców 

(zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy i wypłatę wynagrodzenia wraz z odpowiednimi 

dodatkami, w tym dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych).  

Podobnie jak w roku 2016 zdecydowanie wśród pytających przeważają pracownicy 

i byli pracownicy (ok. 13 tys. na ogólną liczbę pytających – 18.957), a relacja pomiędzy 

pytającymi pracownikami a pracodawcami/przedsiębiorcami pozostaje na podobnym 

poziomie (ok. 9 tys. do ok. 3,3 tys. pracodawców).     
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W zakresie sposobu udzielenia porady zauważalny jest wzrost liczby porad 

pisemnych oraz liczby udzielonych porad ustnych i telefonicznych (odpowiednio po 10544 i 

7922 porad) w stosunku do roku 2016. 

Wzrosła tylko nieznacznie również liczba odpowiedzi udzielanych w formie  

e-mailowej, pomimo iż zapytania składane w formie elektronicznej stanowią znaczną liczbę 

wniosków o udzielenie porady.  

Porady udzielane związkom zawodowym 

W 2017 r. udzielono 60 porad prawnych i technicznych przedstawicielom związków 

zawodowych (blisko dwukrotny wzrost w stosunku do 2016 r.). 

Zakres przedmiotowy zapytań formułowanych przez związki w tym roku 

sprawozdawczym dotyczył podobnie jak w roku ubiegłym przede wszystkim interesów 

zbiorowych pracowników w zakresie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych oraz innych uprawnień wynikających z rodzicielstwa i przygotowania pracownika 

do świadczenia pracy, a także kwestii związanych z czasem pracy i wypłatą wynagrodzeń 

wraz z dodatkami mającymi swoje źródło w poszczególnych układach zbiorowych pracy. 

Analiza porad dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu, molestowania  
i mobbingu 

W dalszym ciągu porady ustne udzielane w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Łodzi jak i jego oddziałach w przedmiocie dyskryminacji i mobbingu związane są 

przeważnie z opisem konkretnych sytuacji przez pytających. Pytający oczekują odpowiedzi, 

czy opisane zachowanie jest mobbingiem lub inną formą dyskryminacji, a jeżeli tak, jakie 

uprawnienia przysługują z tego tytułu. Najwięcej pytań w przedmiocie dyskryminacji dotyczy 

ukształtowania wynagrodzenia za pracę tego samego rodzaju i typowania pracowników na 

szkolenia podnoszące ich kwalifikacje oraz przydzielania określonych zadań.  

Podsumowanie i wnioski 

W roku 2017 istotnie wzrosła liczba udzielonych porad z zakresu dyskryminacji (z 50 

w roku 2016 do 233 w roku 2017) i mobbingu (z 127 w roku 2016 do 194 w roku 2017), co 

może świadczyć albo o eskalacji zjawiska albo o zwiększeniu świadomości prawnej 

zatrudnionych osób i próby walki z dyskryminacją i mobbingiem. Jednakże w dalszym ciągu 

stanowią one niewielki procent wszystkich udzielonych porad. Najprawdopodobniej z uwagi 

na brak możliwości podjęcia skutecznych środków przeciwdziałających tego typu 

zachowaniom (utrudnienia dowodowe z tym związane), jak i sytuację na rynku pracy 

pracownicy tolerują zachowania mogące mieć znamiona dyskryminacji lub mobbingu 
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powstrzymując się od uzyskiwania informacji o uprawnieniach i możliwościach dochodzenia 

roszczeń. Z uwagi na wolę zachowania anonimowości pracownicy w tych sprawach preferują 

kontakt telefoniczny lub w ramach porad bezpośrednich w siedzibie OIP (jego oddziałach). W 

dalszym ciągu przedmiotowe zjawiska są obecne w środowisku pracy, co sugerowałoby 

zwiększenie działań prewencyjnych w tym zakresie (poprzez kampanie informacyjne, 

konferencje, szkolenia). 

 

III.19. Ocena rozwiązań prawnych w 2017 r. 

Jednym z zadań określonych w działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

jest ocena rozwiązań prawnych w ramach sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji 

Pracy w 2017 r. Ocenie poddano stosowanie przepisów ustawy z dnia 22.07.2016 r.  

o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1265 z późn. zm.), które wprowadziły nowe rozwiązania w zakresie 

minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług. Nową 

regulację należy ocenić pozytywnie. Poszczególne uregulowania znowelizowanej ustawy 

stwarzają jednak problemy w praktyce.  

Zasada swobody zawierania umów powodowała, że do 31.12.2016 r. bardzo często 

osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych miały ustalone 

wynagrodzenie za wykonane czynności na poziomie rażąco niskim. Osoby te, przy 

zachowaniu swobody w zakresie miejsca i czasu, wykonywały czynności porównywalne  

z czynnościami wykonywanymi przez pracowników na podstawie umowy o pracę, 

a jednak ich wynagrodzenie było ustalone na poziomie znacznie niższym od minimalnego 

wynagrodzenia przysługującego w ramach stosunku pracy. Z uwagi na brak regulacji  

i uprawnień inspektorzy pracy nie mogli jednak podejmować działań i kwestionować ustaleń 

w tym zakresie. Nowe regulacje pozwoliły inspektorom pracy na podjęcie działań w takich 

sytuacjach i w tym kontekście wprowadzenie nowych rozwiązań należy ocenić pozytywnie.  

Wprowadzone przepisy w szerokim zakresie odnoszą się do kwestii ochrony 

minimalnej stawki godzinowej, tj. przyjmujący zlecenie nie może zrzec się prawa do 

wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej, nie może przenieść tego 

prawa na inne osoby, wypłata musi być zrealizowana w formie pieniężnej oraz co najmniej 

raz w miesiącu, w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych na okresy dłuższe niż jeden 

miesiąc. Częstotliwość wypłaty wynagrodzenia wymusiła w praktyce realizację wypłat w 

określonych odstępach czasowych. Zwrócić jednak należy uwagę, że w większości 

przypadków przedsiębiorcy nie rozróżniają pojęcia częstotliwości wypłaty wynagrodzenia, od 

pojęcia terminu wypłaty wynagrodzenia nieuregulowanym w przepisach ustawy  
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przedsiębiorcy zatem wypłacając wynagrodzenie,  

za czynności wykonywane np. w okresie od 1 do 31 stycznia danego roku, dopiero w dniu  

15 lub 20 lutego danego roku są przekonani o prawidłowości swoich działań.   

W przeciwieństwie do Kodeksu pracy, który określa, że termin wypłaty składników 

miesięcznych nie może być ustalony później niż do 10 dnia miesiąca następnego po 

miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje – w ocenianych regulacjach, jak wyżej 

wskazano, nie określono w ustawie terminu wypłaty wynagrodzenia w związku 

z realizacją czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem nie wprowadzono 

sztywnego, maksymalnego terminu wypłaty wynagrodzenia. Pozostaje to do ustalenia 

umownego, a dokładne dookreślenie terminu staje się w tym przypadku o tyle ważne, że 

jego brak często utrudnia bezkonfliktowe rozliczenie. Jeżeli w treści umowy strony ustaliły 

termin wypłaty wynagrodzenia, wypłata z reguły była realizowana w tym terminie. Natomiast 

jeżeli tego terminu nie ustalono, wynagrodzenie powinno być wypłacone niezwłocznie po 

wykonaniu czynności i wezwaniu zleceniodawcy lub usługobiorcy do zrealizowania wypłaty. 

W praktyce jednak zleceniodawcy lub usługobiorcy bezpodstawnie przesuwają termin 

wypłaty wynagrodzenia, a inspektorzy pracy nie dysponują odpowiednimi środkami 

prawnymi w tym zakresie.  

Zwrócenia uwagi wymaga także brak regulacji ochronnych w zakresie potrąceń 

z minimalnej stawki godzinowej. W związku z powyższym cały czas pojawiają się 

wątpliwości, czy z minimalnej stawki godzinowej można potrącić karę umowną, koszt 

zakupionego przez zleceniodawcę ubrania roboczego, czy środków czystości. Przepisy 

ustawy nie wyłączają takiej możliwości, a zatem potrącenia z wynagrodzenia 

przysługującego zleceniobiorcy lub usługodawcy jest dopuszczalne. Jednak brak regulacji  

w tym zakresie prowadzi do wypłacania zleceniobiorcy lub usługodawcy należności  

w wysokości niższej niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.  

Zgodnie z art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kto, będąc 

przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, 

wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę 

wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1 000,- zł do 30 000,- zł. 

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że sankcją wykroczeniową 

ustawodawca objął te przypadki, gdy przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie 

otrzymuje wynagrodzenia w minimalnej gwarantowanej ustawą wysokości, tj. otrzymuje 

wynagrodzenie w wysokości niższej. Literalne brzmienie przepisu sankcyjnego nie 
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przewiduje popełnienia wykroczenia, gdy zleceniodawca/usługobiorca w ogóle nie wypłaci 

należnego wynagrodzenia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. 

Rozbieżność pomiędzy literalnym brzmieniem przepisu a ochroną jaka była celem 

ustawodawcy prowadzi do sporów, które może rozstrzygnąć jedynie sąd.  

Celowym zatem wydaje się podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia 

obowiązujących rozwiązań prawnych o powyższe kwestie oraz kontynuowanie kontroli,  co 

przyczyni się do poprawy sytuacji osób wykonujących czynności na podstawie umów 

cywilnoprawnych.    

Znowelizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy – art. 97 k.p. 

Oceniane nowe zasady wydawania świadectw pracy zostały zmienione ustawą z dnia 

16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 

przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2016 r. poz. 2255). 

Zgodnie z nowym brzmieniem omawianego przepisu, w związku z rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać 

pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku 

pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. 

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które nie wydano 

świadectwa pracy. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku 

pracy w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany 

wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie 

i dotyczyć okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. 

Świadectwo pracy pracodawca zobowiązany jest wydać pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

Poprzednie przepisy obowiązujące od 21.03.2011 r. do 31.12.2016 r. były bardzo 

krytykowane, zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Co do zasady świadectwa 

pracy przy umowach terminowych, tj. umowy na okres próbny, czas określony i czas 

wykonania określonej pracy miały być wydawane w cyklach dwudziestoczteromiesięcznych 

od zawarcia pierwszej umowy lub na pisemne żądanie pracownika. Zdaniem wielu 

specjalistów z zakresu prawa pracy powyższe regulacje przestały realizować podstawowy 

cel świadectwa pracy, tj. potwierdzać okresy zatrudnienia w celu realizowania przyszłych 

uprawnień pracownika w chwili, gdy tych potwierdzeń faktycznie potrzebuje. W związku  

z powyższym postulowano powrót do poprzednich rozwiązań. 
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W konsekwencji wyżej wymienionych zmian na podstawie art. 97 § 4 Kodeksu pracy 

wydane zostało nowe rozporządzenie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy 

(Dz.U. poz. 2292). Załącznik do rozporządzenia zawiera pomocniczy wzór świadectwa pracy 

dostosowany do omawianych zmian. Ponadto rozszerzono katalog informacji, jakie powinny 

się znaleźć w świadectwie pracy między innymi o informacje dotyczące: urlopów ojcowskich, 

rodzicielskich oraz obligatoryjnej treści pouczenia w sprawie sprostowania świadectwa pracy. 

Rezygnacja z wydawania tzw. „zbiorczych” świadectw znacząco uprościła procedury w tym 

zakresie. Inspektorzy pracy prowadzący kontrole potwierdzają, że omawiana zmiana jest 

dobrze oceniana przez służby kadrowe pracodawców, jak i samych pracowników. Możliwość 

wydania świadectwa pracy w postaci „kartki papieru”, z pominięciem dotychczas 

stosowanego wzoru świadectwa pracy jest zgodne z prawem i pozytywnie ocenianie przez 

pracodawców. Jednakże biorąc pod uwagę rangę tego dokumentu, którego skutki prawne 

mogą rodzić daleko idące konsekwencje dla pracownika lub byłego pracownika – dodatkowo 

mogą wystąpić za kilka lub kilkanaście lat, należy postulować pod adresem ustawodawcy, 

aby wzór świadectwa pracy zamieszczony w załączniku do rozporządzenia stanowił wzór do 

obowiązkowego stosowania przez pracodawców. 
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IV. Kontrole w obszarze legalności zatrudnienia 

IV.1. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli 
polskich 

Informacje ogólne  

W 2017 roku inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 1 411 kontroli u 1 382 

pracodawców i przedsiębiorców w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich. W podmiotach tych kontrolą legalności zatrudnienia objęto 9 175 osób na 

ogólną liczbę pracujących 35 047 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 33,8 % ogółu kontroli (w 2016 r. – 35,5%, w 2015 r. – 38,0%); 

 przetwórstwa przemysłowego 26,7% ogółu kontroli (w 2016 r. – 26,0% w 2015 r. – 

27,2%); 

 budownictwa 12,1 % ogółu kontroli (w 2016 r. – 11,8% ,w 2015 r. – 13,2%,);  

Wśród skontrolowanych zakładów dominowały podmioty o zatrudnieniu do 9 osób –

67,2% (w 2016 r. – 65,7%) oraz o zatrudnieniu od 10 do 49 osób – 30.0% (w 2016 r. –

26,5%).  

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę zarobkową ujawniono w 31,4% 

kontrolowanych podmiotów (w 2016 r. – 47,7%, w 2015 r. – 29,0%), przy czym: 

 zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę dotyczyło 4,85% osób 

objętych kontrolą (w 2016 r. – 2,31%, w 2015 r. – 2,67%). 

 zatrudnianie bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego dotyczyło 11,91% osób 

objętych kontrolą (w 2016 r. – 15,29%, w 2015 r. – 10,76%). 

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2017 roku o ponad 16% spadła liczba 

podmiotów, w których stwierdzono pracę nielegalną. Jednak liczba osób, które pracowały 

bez potwierdzenia im na piśmie umowy o pracę wzrosła w porównaniu z 2016 rokiem  

o ponad 100%.  

W 2017 roku znacząco spadła liczba podmiotów, w których stwierdzono niepłacenie  

w terminie składek na Fundusz Pracy. Nieprawidłowość stwierdzono w 11,4% podmiotach 

objętych kontrolą, kiedy w 2016 roku było to 33,1%. Na sytuację taką bez wątpienia ma 

wzrost świadomości przedsiębiorców. Kara finansowa za niepłacenie składek na Fundusz 

Pracy należy do jednych z najbardziej dolegliwych (od 3 000,- zł). Dlatego też płatnicy starali 
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się opłacać je zawsze, nawet w sytuacji nie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 

czy zdrowotne, za które grozi im ze strony ZUS co najwyżej naliczenie ustawowych odsetek. 

Sytuacja może się zmienić od 1 stycznia 2018 roku, kiedy to wpłata na wszystkie 

składki będzie w jednej kwocie bez możliwości wybierania rodzaju składki. Tym samym 

każda niedopłata pełnej kwoty składek za dany miesiąc będzie równoznaczna z 

niepłaceniem w pełnej wysokości składki na Fundusz Pracy. 

Ocena skutków wprowadzenia z dniem 1 września 2016 roku zmiany art. 29 § 2 
Kodeksu pracy 

Kształt uregulowań prawnych w zakresie obowiązków pracodawcy związanych  

z potwierdzeniem na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz pozostałych 

warunków zatrudnienia w brzmieniu obowiązującym do 31.08.2016 r. był przedmiotem 

wielokrotnej krytyki ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Dawał bowiem możliwość 

przekazania pracownikowi takiego potwierdzenia nawet po rozpoczęciu przez niego pracy – 

konieczne było jedynie zachowanie terminu, którym był koniec dnia stanowiącego dzień 

rozpoczęcia pracy. W konsekwencji dokonanie ustaleń w zakresie nielegalnego zatrudnienia 

w trakcie postępowania kontrolnego było w wielu przypadkach dość utrudnione. 

Z dniem 1 września 2016 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w tym zakresie. 

Przepis ten w swoim założeniu miał, a według niektórych ma ograniczyć zjawisko 

występowania w praktyce tzw. syndromu pierwszej dniówki. Osiągnięcie tego celu miało 

nastąpić poprzez stworzenie jasnych i prostych mechanizmów dowodowych umożliwiających 

dokonanie ustaleń faktycznych w postępowaniu kontrolnym.  

Cel ten w pewnej mierze udało się ustawodawcy osiągnąć, jednak nie należy 

uznawać, że zmiana prawa spowodowała radykalną zmianę sytuacji w zakresie stosowania 

tego rodzaju nieuczciwych praktyk. W wielu sytuacjach zmiana stanu prawnego umożliwiła 

bowiem dokonanie ustaleń faktycznych w momencie podjęcia czynności kontrolnych, które 

nie mogły zostać następnie podważone poprzez działania podmiotu kontrolowanego 

polegające na przedstawieniu dowodów, które nie istniały w chwili podjęcia kontroli.  

Z pewnością nowy kształt rozwiązań prawnych daje zatem możliwość skuteczniejszego 

ścigania wykroczenia, o którym mowa w art. 281 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze późn. zm.).  

Z drugiej strony nie można jednak zapomnieć, że skuteczność nowych rozwiązań 

mogłaby być o wiele większa, gdyby została skorelowana ze zmianami w systemie 

ubezpieczeń społecznych, które polegałby na wprowadzeniu również obowiązku dokonania 

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych przed dopuszczeniem do pracy (również  

w przypadku zastosowania przez strony formuły cywilnoprawnej).  
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Poza zakresem zmian w przepisach prawa pozostała jeszcze cała sfera 

niepracowniczych form świadczenia pracy. W odniesieniu do umów prawa cywilnego  

w naszym porządku prawnym nie istnieją bowiem co do zasady rozwiązania prawne, które 

narzucałyby stronom tego rodzaju stosunków prawnych posłużenie się którąkolwiek  

z pewnych form dowodowych (formą pisemną czy formą dokumentową). Z drugiej strony 

sytuacja, gdy podczas kontroli ujawniany jest stan faktyczny, w którym strony dopiero 

rozpoczęły współpracę, jest dość trudna w wymiarze przeprowadzenia oceny prawnej, czy 

zastosowanie przez strony formy cywilnoprawnej narusza przepisy wymuszające  

w określonych sytuacjach stosowanie zatrudnienia pracowniczego. Zazwyczaj dla 

zidentyfikowania występowania w stosunku cywilnoprawnym cech istotnych dla zatrudnienia 

pracowniczego potrzebne jest bowiem dokonanie szerszych ustaleń, które pozwoliłyby 

wykazać występowanie takich cech jak ciągłość zatrudnienia czy podporządkowanie jednej 

strony umowy drugiej w stopniu znamiennym dla stosunku pracy.  

Nie zmienia to jednak faktu, że dokonanie jednoznacznej oceny wpływu nowej 

regulacji prawnej na ograniczenie praktyk związanych z zatrudnieniem niesformalizowanym 

jest dość trudne. Mimo iż z naszych danych statystycznych wynika, że na 1345 osoby 

świadczące w 2017 roku pracę nielegalnie 33% pracowało bez potwierdzenia umowy, to 

według naszej oceny „syndrom pierwszego dnia” dotyczył mniej niż 10%. Wynika to z faktu, 

że tego typu przypadki ujawniono wyłącznie w ramach kontroli przeprowadzonej bez 

uprzedzenia bądź w związku z egzekwowaniem zakazu pracy w święto.  

Zauważalna jest przy tym „wzmożona czujność” pracodawców. Generalnie objawia 

się to faktem składania kontrolującemu, w pierwszym dniu kontroli oświadczenia zarówno 

przez pracownika, jak i 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 opatrzone właściwą datą, czyli 

datą dopuszczenia do pracy. Możemy się tylko domyślać, że jeżeli do dnia kontroli nie 

upłynął jeszcze termin do zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego to 

podpisanie umowy nastąpiło wyłącznie na potrzeby kontroli. 

Dochodzą ponadto do inspektorów pracy informacje (przeważnie w treści skargi), że 

umowy o pracę są przez obie strony wypełnione i podpisane za wyjątkiem wpisania daty 

rozpoczęcia pracy. Oczywiście umowy „przechowuje pracodawca w szufladzie” a data 

wpisywana jest wyłącznie w czasie i na potrzeby kontroli PIP.  

Doświadczenia inspektorów pracy pokazują, że pracodawcy, którzy chcą 

zalegalizować faktyczny brak umowy o pracę zawartej w formie pisemnej oraz fakt 
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niedopełnienia obowiązku zgłoszenia jej do ubezpieczeń społecznych żeby uniknąć 

odpowiedzialności za nielegalne powierzenie pracy, składają oświadczenie, że strony łączy 

umowa cywilnoprawna zawarta ustnie.  

Należy również pamiętać, że 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 podpisanie umowy nie będzie powiązane z jednoczesnym (również przed 

dopuszczeniem do pracy) zgłoszeniem pracownika do ubezpieczenia społecznego.  

Bariery i uwarunkowania skuteczności realizacji kontroli legalności zatrudnienia 

Bariery w skutecznym realizowaniu zadań związanych z legalnością zatrudnienia od 

lat pozostają takie same i dotyczą głównie: 

 niezgłoszenia się pracodawcy lub przedsiębiorcy i nieokazania żądanych dokumentów.  

 odmowy wypełnienia oświadczenia lub odmowy składania wyjaśnień przez osobę 

zastaną przy pracy w kontrolowanym podmiocie. 

Obserwujemy przypadki celowego opóźnienia się zgłaszania przedsiębiorców na 

wezwanie inspektorów pracy w wyniku zgłaszanych skarg w szczególności od „byłych 

pracowników czy zleceniobiorców” firm budowlanych. Ponieważ tego typu skargi  

w większości przypadków rozpatrywane są „zza biurka”, z uwagi na wskazanie przez 

skarżących byłego już miejsca wykonywania pracy (adresu budowy) czy odległego okresu 

zatrudnienia, przedsiębiorcy wydłużają czas na poddanie się kontroli do momentu, jak nikogo 

już nie zatrudniają lub nie powierzają nikomu prac na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Po zgłoszeniu się do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi składają na 

piśmie oświadczenie, że na dany dzień nie podlegają już kontroli z mocy art. 13 pkt 1 ustawy 

o PIP.  

Jeżeli wystąpiło podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 Kodeksu 

karnego i było ono w pełni uzasadnione, inspektorzy wysyłali zawiadomienie do Prokuratury. 

Takich powiadomień w 2017 roku było tylko 3. W żadnym przypadku nie spotkaliśmy się  

z odmową wszczęcia lub umorzenia postępowania ze strony Prokuratury. Do końca 2017 r. 

nie zapadły rozstrzygnięcia w tych sprawach. 
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Przykłady ujawnionych naruszeń przepisów w zakresie badanych zagadnień 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że najistotniejszymi 

nieprawidłowościami podobnie jak w latach poprzednich było : 

 zatrudnianie bez potwierdzenia faktu zawarcia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej,  

 niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osób 

zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową,  

 niezawiadomienie przez bezrobotnego właściwego Powiatowego Urzędu Pracy  

o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

 

A.  Zatrudnianie bez potwierdzenia na piśmie faktu zawarcia umowy o pracę 

 W kontroli przedsiębiorcy prowadzonej na wniosek prokuratury przez Centralne Biuro 

Śledcze Policji obok naszych inspektorów uczestniczyła również Straż Graniczna  

i policja skarbowa. Kontrola rozpoczęła się w grudniu 2016 r. i zakończyła w lutym 

2017 r. W pierwszym dniu kontroli sprawdzono zatrudnienie 316 pracowników 

zastanych przy pracy na terenie zakładu. Stwierdzono, że 247 z nich pracuje bez 

potwierdzenia im na piśmie umowy o pracę lub ustaleń co do stron, rodzaju umowy  

i jej warunków. 

Pracodawca w czasie kolejnych 2 dni podpisał ze wszystkimi umowy o pracę oraz 

zgłosił ich do ubezpieczenia społecznego, w tym 84 po ustawowym 7-dniowym 

terminie.  

Przeciwko osobie odpowiedzialnej m.in. za powyższe wykroczenie, skierowano 

wniosek o ukaranie do sądu. Obwiniony dobrowolnie poddał się karze grzywny  

w wysokości 15 000,- zł a sąd w swoim wyroku wysokość jej podtrzymał. 

 W trakcie kontroli przedsiębiorcy kontrolą objęto 20 zatrudnionych przez niego osób. 

Stwierdzono, że nie potwierdzono na piśmie umów o pracę pięciu osobom  

na 6 pracujących w dniu rozpoczęcia kontroli, w tym 4 od ponad miesiąca.  

Ponadto w przypadku kolejnych 8 pracujących nie okazano aktualnych albo 

wcześniejszych umów o pracę mimo, iż przez cały czas byli zgłoszeni do 

ubezpieczenia społecznego. W czasie trwania kontroli pracodawca zalegalizował 

zatrudnienie wszystkich pracowników poprzez zawarcie umów o pracę i zgłoszenie 

ich do ubezpieczenia społecznego od faktycznej daty zatrudnienia. O stwierdzonych 

nieprawidłowościach powiadomiono Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych. Za naruszenie powyżej opisanych przepisów prawa pracy oraz za 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 161 

zawieranie w kilku przypadkach umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 

zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, ukarano 

pracodawcę mandatem w wysokości 2 000,- zł. 

  

B. Praca nierejestrowana polegająca na wykazywaniu wypłaconego wynagrodzenia 
na poziomie niższym niż ustalone między stronami a faktycznie wypłacane („do ręki”) 

 W czasie kontroli przeprowadzonej w związku ze skargą pracodawca przyznał, że 

zatrudniał jednego pracownika na podstawie ustnej umowy o pracę w okresie od 

13.06.2016 r. do 06.05.2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.  

Pracodawca nie prowadził „oficjalnie” dla tego pracownika dokumentacji w sprawach 

związanych ze stosunkiem pracy, tj. kart ewidencji czasu pracy, imiennych kart 

wypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz akt 

osobowych. Oświadczył, co potwierdziła kontrola, że wypłacał pracownikowi w 

każdym miesiącu (za okres czerwiec 2016 r. – maj 2017 r.) wynagrodzenie za pracę 

w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.  

Ponieważ nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia, tym samym zgodnie z prawem 

nie zgłoszono do ZUS wymaganych danych mających wpływ na wymiar składek na 

Fundusz Pracy, tj. w deklaracjach ZUS DRA za poszczególne miesiące nie wykazano 

wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w okresie zatrudnienia oraz nie opłacono 

wymaganych składek na ubezpieczenia, w tym na Fundusz Pracy. W trakcie kontroli 

przedsiębiorca zobowiązał się: wydać pracownikowi świadectwo pracy 

potwierdzające zatrudnienie we wskazanym okresie, zgłosić go do ubezpieczeń oraz 

opłacić zaległe składki na ubezpieczenia, w tym na Fundusz Pracy. 

Szczegółowa analiza czasu pracy tego pracownika za okres jego zatrudnienia 

wykazała, że świadczył on pracę również w soboty, które były dniami wolnymi od 

pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W okresie zatrudnienia 

pracownika wystąpiły 24 robocze soboty (118 godzin pracy). Ponieważ w zamian za 

pracę w tych dniach nie zapewniono mu innych dni wolnych od pracy w danym 

okresie rozliczeniowym oraz nie naliczono i nie wypłacono dodatków do 

wynagrodzenia z tytułu przekroczenia norm średniotygodniowych, naruszono tym 

samym zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W związku z powyższym 

pracodawca – w czasie kontroli – zobowiązał się wypłacić pracownikowi wszystkie 

należne dodatki do wynagrodzenia w wysokości 100%. 

Wszystkie zobowiązania pracodawcy w stosunku do tego pracownika zostały  

w czasie kontroli zrealizowane. 
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Do ciekawostek należy fakt, że pracownik ten korzystał – w okresie nielegalnego 

zatrudnienia – w pełni z uprawnień pracowniczych w tym m.in. z urlopu 

wypoczynkowego. Ustalono, że cały przysługujący mu urlop - nabyty proporcjonalnie 

do okresu zatrudnienia - wykorzystał w naturze. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami skierowano przeciwko pracodawcy 

wniosek o ukaranie do sądu, który wymierzył mu karę grzywny w wysokości 7000,- zł. 

 W czasie kontroli ustalono, że pracodawca nie zgłosił wymaganych danych mających 

wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy za okres od marca 2016 r. do grudnia 

2016 r. od wypłaconych wynagrodzeń dla 3 pracowników, stanowiących  

w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Jeden z zatrudnionych pracowników pracował bez potwierdzenia na piśmie umowy  

o pracę od 01.04.2015 r. do 20.01.2017 r., mimo iż co miesiąc otrzymywał 

wynagrodzenie w wysokości „co najmniej minimalnego”. Z uzyskanej informacji  

z Powiatowego Urzędu Pracy wynikało, że pracownik ten posiadał status osoby 

bezrobotnej od 11.08.2014 r. 

Podczas kontroli dokonano korekt deklaracji ZUS DRA i RCA przesyłając je do ZUS, 

z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego wszystkim trzem pracownikom od 

01.04.2015 r. do 31.08.2016 r.  

Pracodawca nie miał również opłaconych składek na Fundusz Pracy za okres  

4 miesięcy w kwocie 530,40 zł. Zostały one opłacone w czasie kontroli.  

W związku ze stwierdzonymi powyżej wykroczeniami oraz innymi z zakresu bhp 

skierowano przeciwko pracodawcy wniosek o ukaranie do sądu, który wymierzył mu 

łączną karę grzywny w wysokości 12 000,- zł. 

Należy zaznaczyć, że wcześniej wyżej wymieniony pracodawca był już karany przez 

sąd za podobne wykroczenia i otrzymał w dniu 12.05.2016 r. karę grzywny  

w wysokości 5 000,- zł zaś w dniu 17.10.2016 r. grzywnę w wysokości 3 000,- zł. 

O powyższych nieprawidłowościach powiadomiono ZUS, Urząd Skarbowy oraz 

Prezydenta Miasta Łodzi. 

 

C.  Niezawiadomienie właściwego Powiatowego Urzędu Pracy przez bezrobotnego  
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności  

 W wyniku kontroli Firmy Usługowo-Handlowej stwierdzono, że na 7 zastanych 

robotników na budowie wszyscy pracowali bez potwierdzenia im jakiejkolwiek formy 

zatrudnienia od października 2016 r. do stycznia 2017 r. Trzech z nich było 

bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. W czasie kontroli 

pracodawca dokonał pełnej legalizacji ich zatrudnienia poprzez zawarcie z 4 z nich 
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umów o pracę natomiast z 3 pozostałymi umów zleceń. Wszyscy w czasie kontroli 

zostali również zgłoszeni do ZUS od daty rzeczywistego podjęcia zatrudnienia. 

Po przesłuchaniu wszystkich 3 bezrobotnych, biorąc pod uwagę ich sytuację i okres 

popełnienia wykroczenia, w stosunku do dwóch zastosowano środek wychowawczy  

w postaci ostrzeżenia zaś jednego ukarano mandatem w kwocie 500,- zł. 

Kontrola wykazała, że i w tym przypadku pracodawca nie zgłosił do ZUS 

wymaganych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy od 

rzeczywiście wypłaconych robotnikom wynagrodzeń za okres od października 2016 r. 

do stycznia 2017 r., stanowiących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej 

minimalne wynagrodzenie za pracę. 

Podczas kontroli sporządzono deklaracje ZUS DRA i RCA tym samym zgłoszono 

wymagane dane za okres 4 miesięcy z uwzględnieniem wynagrodzeń wypłaconych 

nielegalnie zatrudnionym osobom. Na podstawie korekt deklaracji ustalono, że 

składka na Fundusz Pracy była przez wszystkie te miesiące należna. 

W związku ze stwierdzonymi powyżej wykroczeniami, oraz innymi z zakresu bhp, 

skierowano przeciwko pracodawcy wniosek o ukaranie do sądu, który wymierzył mu 

łączną karę grzywny w wysokości 3 000,- zł. 

 

 W trakcie kontroli sklepu spożywczego stwierdzono, że spośród 4 sprzedawców 

zastanych przy pracy w dniu kontroli, 2 zatrudnionych było od ponad 2 miesięcy bez 

potwierdzenia jakiejkolwiek formy zatrudnienia. Właśnie tych 2 pracujących było 

bezrobotnymi zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy. W czasie kontroli 

pracodawca zalegalizował ich zatrudnienie poprzez zawarcie z nimi umowy o pracę  

i zgłoszenie do ZUS od daty rzeczywistego podjęcia zatrudnienia. 

Po przesłuchaniu bezrobotnych, biorąc pod uwagę ich sytuację osobistą, 

zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia i ostrzeżenia. 

Pracodawcę za powyższe wykroczenie oraz inne z zakresu prawa pracy i bhp 

ukarano mandatem w kwocie 2 000,- zł. 
 

D.  Nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy 

 W trakcie kontroli stwierdzono nieopłacenie składek na Fundusz Pracy, za okres od 

września 2016 r. do stycznia 2017 r. na kwotę 2 920,- zł. Pracodawca opłacił te 

składki w czasie trwania kontroli. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem, oraz 

innymi wykroczeniami z zakresu bhp, skierowano przeciwko pracodawcy wniosek  

o ukaranie do sądu, który wymierzył mu łączną karę grzywny w wysokości 3 000,- zł. 
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 W trakcie kontroli stwierdzono nieopłacenie składek na Fundusz Pracy  

za 6 pracowników, za okres czerwiec – sierpień 2017 r. na kwotę 1 340,56 zł. 

Pracodawca opłacił te składki w trakcie trwania kontroli. W związku ze stwierdzonym 

wykroczeniem, oraz innymi z zakresu prawa pracy, skierowano przeciwko 

pracodawcy wniosek o ukaranie do sądu. Obwiniony sam poddał się dobrowolnie 

karze grzywny w wysokości 3 000,- zł. Sąd utrzymał w swoim wyroku wysokość 

zaproponowanej kary. 

Przyczyny nieprawidłowości  

Dla osób pracujących nielegalnie, przy podjęciu decyzji o zatrudnieniu w tzw. 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 dla nich „atrakcyjnych i dobrze 

płatnych ofert pracy”, co skłania ich do „znacznych ustępstw”. Powyższe stwierdzenie stoi  

w sprzeczności z bieżącymi danymi statystycznymi dotyczącymi bezrobocia w województwie 

łódzkim, czy ilością ofert pracy będących w posiadaniu Powiatowych Urzędów Pracy. 

Dla wielu osób praca tzw. 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 powoduje poczucie braku 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 wielu osób pracujących 

nielegalnie czasowe pozostawanie w zatrudnieniu tzw. 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 Powiatowe Urzędy 

Pracy. Negatywną rolę odgrywa tu również postawa samych pracobiorców, którzy godząc się 

na naruszanie przepisów przez pracodawcę 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)  
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i konsekwencje na przyszłość (np. brak możliwości udokumentowania okresu zatrudnienia 

dla potrzeb emerytalnych), nie stanowią dla nich dostatecznej bariery. 

Ujawnienie nielegalnego zatrudnienia jest prawie zawsze – w 85-90% – wynikiem 

skargi i to nawet po kilku miesiącach od ustania zatrudnienia. Dotyczy to w większości 

przypadków nie wypłacenia ustalonego ustnie wynagrodzenia, wypadku przy pracy, czy 

braku świadczeń finansowych za zwolnienie lekarskie, którego skarżący nie może otrzymać 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z brakiem zgłoszenia do ubezpieczenia  

i opłacania stosownych składek. 

Jednak i sami składający skargę, a nielegalnie wykonujący pracę przyznawali  

w rozmowach z inspektorami pracy, że świadomie nie żądali jakiejkolwiek umowy, ponieważ 

chcieli dorobić do bardzo niskich kwot wypłacanych rodzinie przez pomoc społeczną lub aby 

uniknąć obciążenia komorniczego w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych i innych 

należności egzekwowanych na mocy prawomocnych tytułów wykonawczych. 

Według inspektorów pracy, podobnie jak w latach poprzednich, głównymi 

przyczynami naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia było:  

 w przypadku małych przedsiębiorstw, zbyt duże wydatki 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. poddaniu osób zatrudnionych szkoleniom z zakresu bhp, 

skierowaniu na płatne badania lekarskie, wyposażeniu w odzież i obuwie robocze, czy 

prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. 

 zatrudnianie na czarno, tzw. nieformalne to sposób na szybkie wykonanie pracy przez 

pracobiorcę pozyskanego na krótki czas uzyskanego zlecenia, z którym ponadto można 

się zawsze łatwo rozstać bez większych konsekwencji. 

 niska wysokość kar nakładanych przez inspektorów pracy, czy sądy w stosunku do 

kosztów zatrudnienia pracowników, poprzez oszczędności w opłacanych za nich 

składkach na ubezpieczenie społeczne oraz należnych podatków, czy nawet kosztów 

dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy w dni wolne od 

pracy. 

 świadome naruszanie prawa przez przedsiębiorców i pracodawców 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 kiedy przepisy 

prawa materialnego oraz sądy pracy dopuszczają swobodę zawierania umów.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 166 

W 2017 roku (podobnie jak w latach poprzednich) stałą tendencją było zawieranie 

umów o dzieło, jednak teraz głównie w sektorze budowlanym. Dla przedsiębiorców jest to 

bardzo wygodna forma zatrudnienia, szczególnie w przypadku kontroli legalności 

zatrudnienia. Przyczyną często pozornego zawierania tego rodzaju umów jest brak 

konieczności zgłaszania ich do ubezpieczenia społecznego, a w szczególności nie opłacanie 

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 zaś umów zleceń zawartych przeważnie już na piśmie, coraz częściej 

stosuje się w ich treści zapisy bardzo dokładnie omijające postanowienia świadczące o 

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy. Jednak - jak wskazują inspektorzy pracy - umowy 

zlecenia tworzone są na piśmie dopiero na skutek naszych kontroli, a zgłoszenie ich do ZUS 

przez zleceniodawców następuje przeważnie z dużym opóźnieniem, w trakcie czynności 

kontrolnych, ponieważ niestety żadna kara za to uchybienie zleceniodawcy nie grozi. 

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

zatrudnione legalnie. Osoby zatrudnione nielegalnie, otrzymują często wyższe 

wynagrodzenie za wykonywaną 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 zasiłek  

z Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych, czy pomoc finansową z opieki społecznej, 

traktując te świadczenia jako dodatkowy dochód. 

Nową tendencją w tym przypadku są anonimowe skargi składane na te osoby przez 

pracujących legalnie.  

Osoby nielegalnie wykonujące prac, tj. bez potwierdzenia umowy lub bez zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego, jako winnego zawsze wskazywały pracodawcę, który: 

 nie potwierdził im na piśmie umowy przed datą zatrudnienia, ponieważ „musiał 

sprawdzić ich kwalifikacje zawodowe” zapominając, że przepisy prawa pracy przewidują 

na tę okoliczność umowę na okres próbny, 

 nie potwierdził im na piśmie umowy lub warunków zatrudnienia, ponieważ biuro 

rachunkowe, które ma obsługę kadrową danej firmy jest np. nieczynne z powodu urlopu  

i przygotuje dla nich umowę o pracę dopiero za kilka, a nawet kilkanaście dni,  

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

że to uczynił. 
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Działania prewencyjne 

W uzupełnieniu działalności kontrolno-nadzorczej prowadzone były szkolenia  

i seminaria z zakresu zagadnień dotyczących legalności zatrudnienia. W 2017 r. 

zapoczątkowana została też trzyletnia Kampania Informacyjno-Edukacyjna „Pracuję 

Legalnie”. 

Inspektorzy pracy prowadzili szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców 

poświęcone tematyce legalności zatrudnienia, głównie w ramach współpracy z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy oraz powiatowymi urzędami pracy. Uczestniczyliśmy m.in. w seminarium 

„ABC Biznesu” w Piotrkowie Trybunalskim, cyklu szkoleń „Pierwsze Kroki w Biznesie”  

w Sieradzu, seminarium „Własna Firma – Krok po Kroku” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  

w Łodzi. 

W czasie powyższych działań prewencyjnych zawsze przekazywano pracodawcom 

lub przedsiębiorcom materiały informacyjne (wydawnictwa PIP) dotyczące legalności 

zatrudnienia. Materiały informacyjne otrzymywali bardzo często również pracodawcy po 

podpisaniu protokołu kontroli, jak i bezrobotni (w szczególności ci, którzy byli zarejestrowani 

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

 

IV.2. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 
wykonywania pracy przez cudzoziemców. 

Zakres kontroli 

W 2017 r. inspektorzy pracy OIP w Łodzi przeprowadzili 484 kontrole legalności 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców w 444 

podmiotach (w 2016 r. 274 kontrole u 265 przedsiębiorców, w 2015 r. – 193 kontrole u 184 

przedsiębiorców). Od 2015 r. można zaobserwować tendencję większej liczby kontroli w tym 

temacie, która powiązana z jest sytuacją na rynku pracy, i w której pracodawcy coraz 

częściej korzystają z pracy cudzoziemców.  

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 oraz w przypadku występowania zarówno cudzoziemców z państw trzecich, 

jak i z państw członkowskich.  
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W skontrolowanych podmiotach wykonywało pracę 8890 cudzoziemców z 58 państw  

(w 2016 r. 4177 cudzoziemców z 57 państw, w 2015 r. – 1430 cudzoziemców z 56 państw). 

Kontrolą objęto 3662 cudzoziemców (w 2016 r. skontrolowano 1973 cudzoziemców).  

Kontrole podejmowano przede wszystkim w podmiotach działających w branżach,  

w których w latach poprzednich ujawniono przypadki powierzenia nielegalnego wykonywania 

pracy przez cudzoziemców. W typowaniu podmiotów miały znaczenie skargi kierowane 

zarówno przez cudzoziemców, jak i obywateli polskich wskazujące na nieprawidłowości  

w powyższym zakresie, a także informacje pochodzące z innych organów. 

Najwięcej cudzoziemców wykonywało pracę w zakładach prowadzących działalność 

w zakresie: 

 przetwórstwo przemysłowe – 33 % (w 2016 r. – 15%, w 2015 r. – 10,9%), 

 usługi administrowania i działalność wspierająca – 27,22 % (w 2016 r. – 13 %, w 2015 r. 

– 16,3%), 

 handel i naprawy – 7,59% (w 2016 r. – 4,16 %, w 2015 r. – 16,3%), 

 budownictwo – 14,91% (w 2016 r. – 6,27%, w 2015 r. – 8,9%), 

 transport i gospodarka magazynowa – 4,75% (w 2016 r. – 3,60%), 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 4,23% (w 2016 r. – 2,20%). 

W 2017 r. pojawiły się również przypadki większej liczby zatrudnionych 

cudzoziemców w porównaniu z latami poprzednimi w sektorze rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo – stwierdzono wykonywanie pracy przez 57 cudzoziemców jedynie w 4 kontrolach, 

co stanowi – 1,55% ogółu skontrolowanych cudzoziemców oraz w sektorze: pozostała 

działalność usługowa – 63 cudzoziemców objętych kontrolą, co stanowi – 1,71% ogółu 

skontrolowanych cudzoziemców.  

W 2017 r. nastąpił duży wzrost zatrudnienia cudzoziemców w sektorach: usługi 

administrowania i działalność wspierająca (zatrudnienie przez agencje zatrudnienia, a także 

usługi porządkowe oraz związane z utrzymaniem terenów zielonych), przetwórstwo 

przemysłowe i budownictwo. 

Diagnoza 

W 2017 roku kontrolą objęto większa liczbę cudzoziemców niż w latach poprzednich, 

co przełożyło się również na większą liczbę stwierdzonych przypadków powierzenia 

nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom. Zjawisko to stwierdzono podczas  

90 kontroli, co stanowi 18,60% przeprowadzonych kontroli w tym temacie. 
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Na podstawie dokonanej analizy zatrudnienia cudzoziemców w 2017 r. stwierdzono 

dalszy wzrost zatrudnienia obywateli Ukrainy – 3295 osób, tj. 89,97%, w tym nielegalnie 

wykonujący pracę – 357 obywateli Ukrainy, co stanowi 10,83% w tej grupie.  

Obywatele Białorusi, mimo iż liczbowo stanowią trzecią grupę pod względem 

narodowości wykazaną w kontrolach – 56 osób, stanowią jedynie 1,52% ogółu 

cudzoziemców skontrolowanych w 2017 r. – w 2016 r. grupa ta stanowiła 3% cudzoziemców 

objętych kontrolą. 

W 2017 roku objęto kontrolą 67 obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-

Demokratycznej – 1,80% wszystkich skontrolowanych cudzoziemców, w 2016 r. tej 

narodowości nie spotkano podczas kontroli przeprowadzonych na terenie województwa 

łódzkiego. W zakresie zatrudnienia obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej 

należy zauważyć, że w 2017 r. ww. cudzoziemcy nie wykonywali pracy na terenie RP jako 

pracownicy delegowani przez pracodawcę zagranicznego tylko byli zatrudnieni przez polski 

podmiot na podstawie zezwoleń na pracę typu A, a następnie występowali o zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę.  

W 2017 r. znaczącą liczbę cudzoziemców z państw trzecich w kontrolowanych 

podmiotach stanowią również obywatele Rosji (25 osób), obywatele Indonezji (18 osób), 

obywatele Wietnamu (18 osób) i obywatele Nepalu (17 osób). 

W porównaniu z rokiem 2015 i 2016 r. odnotowano wzrost zatrudnienia obywateli 

Chin – 12 osób (w 2016 r. – 3, w 2015 r. – 8). Ponadto obywatele Mołdawii (11 osób), 

również stanowią jedną z większych grup pod względem obywatelstwa wykonującą pracę na 

naszym terenie w porównaniu z rokiem 2016 r. 

Ujawniono 377 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców  

z państw trzecich, co stanowi 10,29% objętych kontrolą (w 2016 r. – 257 cudzoziemców,  

co stanowiło 13 % objętych kontrolą). Jest to niewielki spadek nieprawidłowości w tym 

zakresie w porównaniu z rokiem 2016 r. Obywatele Ukrainy jako cudzoziemcy, którzy 

zdominowali w zakresie zatrudnienia teren województwa łódzkiego w porównaniu do innych 

narodowości, stanowią największą grupę osób wykonujących pracę nielegalnie 357 osób, tj. 

94,69% wszystkich przypadków stwierdzenia powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcowi. 

Ze względu na wielkość podmiotów, najwięcej przypadków powierzenia nielegalnego 

wykonywania pracy stwierdzono u małych przedsiębiorców (zatrudnienie od 10-49 osób) – 

145 cudzoziemców, co stanowi 3,95% objętych kontrolą oraz w mikroprzedsiębiorstwach 

(zatrudnienie do 9 osób) – 85 cudzoziemców, co stanowi 2,32%. W odniesieniu do średnich 

przedsiębiorstw oraz firm zatrudniających 250 i więcej osób skala nielegalnego powierzenia 
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wykonywania pracy cudzoziemcom mieści się w przedziale 70-77 osób, tj. około 2,10% 

cudzoziemców objętych kontrolą.  

Z obserwacji zjawiska dotyczącego nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców wynika, że cudzoziemcy z państw trzecich najczęściej wykonywali pracę  

w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, usługi administrowania oraz działalność 

wspierająca i budownictwo. Odsetek skontrolowanych cudzoziemców w stosunku do tych, 

którym nielegalnie powierzono prace przedstawiał się następująco: 

 budownictwo – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 81 cudzoziemcom – 14,83% 

skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 przetwórstwo przemysłowe – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 114 

cudzoziemcom – 9,42% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 usługi administrowania i działalność wspierająca (głównie działalność agencji 

zatrudnienia) – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 84 cudzoziemcom – 8,42% 

skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze. 

Natomiast w sektorach: handel i naprawy, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, czyli w sektorach, w których w porównaniu  

z 2016 r. nastąpił wzrost zatrudnienia, skala nielegalnego wykonywania pracy przedstawiała 

się następująco:  

 handel i naprawy – powierzono nielegalne wykonywanie pracy 49 cudzoziemcom – 

17,62% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 transport i gospodarka magazynowa – powierzono nielegalne wykonywanie pracy  

11 cudzoziemcom – 6,32% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze, 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – powierzono nielegalne wykonywanie pracy  

7 cudzoziemcom – 4,51% skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze. 

Ponadto stwierdzono duży odsetek powierzenia nielegalnego wykonywania pracy 

cudzoziemcom w sektorze: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, w którym przeprowadzono 

jedynie 4 kontrole – 21 cudzoziemców wykonywało pracę nielegalnie, tj. 36,84% 

skontrolowanych cudzoziemców w danym sektorze.  

Nadal przeważa tendencja powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie umów 

cywilnoprawnych, ze względu na łatwiejsza formę rozwiązania takiej umowy oraz ze względu 

na bardziej elastyczną formę organizacji czasu pracy w podmiocie oraz możliwość 

wypłacania jedynie wynagrodzenia za przepracowane godziny, a nie za godziny 

nadliczbowe. 

W 2017 r. podobnie jak w 2016 r. coraz rzadziej spotykano zezwolenia na pracę 

wydawane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia, a coraz częściej w trakcie kontroli 
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spotykano cudzoziemców, którzy posiadali jednolite zezwolenia na pobyt i pracę.  

Z zezwoleniami na pracę wydanymi na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia można 

było spotkać się głównie w przypadku pracy cudzoziemca po zakończonym okresie pracy na 

oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, w okresie 

oczekiwania na decyzję zezwalającą na pobyt czasowy i pracę.  

Stwierdzając powierzenie nielegalnego wykonywania pracy najczęściej wykazywano 

nieprawidłowość związaną z pracą bez wymaganego zezwolenia na pracę (zarówno  

w przypadku, gdy cudzoziemiec takiego zezwolenia nie posiadał nie będąc zwolnionym 

z obowiązku jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów, jak i w sytuacji, gdy praca 

cudzoziemca wykonywana była na warunkach niezgodnych z zarejestrowanym 

oświadczeniem). Sytuacja w roku sprawozdawczym w tej kwestii przedstawiała się 

następująco: cudzoziemcy wykonujący pracę bez zezwolenia na pracę wydanego przez 

wojewodę, w przypadku kiedy było ono wymagane - stanowili 8,65 % ogółu cudzoziemców 

wykonujących pracę – nieprawidłowość ta dotyczyła 317 przypadków (w 2016 r. 

cudzoziemcy pracujący bez zezwolenia na pracę stanowili 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). 

Obok braku zezwolenia na pracę w kontrolowanych podmiotach stwierdzono również 

inne przypadki, wskazujące na nieprawidłowości, wyczerpujące przesłanki definicji, 

dotyczącej powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, tj. praca na innym 

stanowisku lub innych warunkach niż wskazana w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na 

pobyt czasowy i pracę, bez umowy zawartej w formie pisemnej, lub którego podstawa pobytu 

nie uprawnia do wykonywania pracy: 

 cudzoziemcy wykonujący pracę na innym stanowisku i innych warunkach niż określone  

w zezwoleniu na pracę lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę – stanowią 1,63% 

ogółu cudzoziemców objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 60 przypadków (w 

2016 r. cudzoziemcy pracujący na innym stanowisku i na innych warunkach niż  

w zezwoleniu na pracę stanowili 1,26% ogółu cudzoziemców – 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 – nieprawidłowość ta dotyczyła 2 przypadków), 

 cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 1,63% 

ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą - nieprawidłowość ta dotyczyła 60 

cudzoziemców (w 2016 r. cudzoziemcy wykonujący pracę bez zawarcia wymaganych 

umów stanowili 1,87% ogólnej liczby cudzoziemców objętych kontrolą – 
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nieprawidłowość ta dotyczyła 37 cudzoziemców, w 2015 r. cudzoziemcy wykonujący 

pracę bez zawarcia wymaganych umów stanowili 0,62% – ogólnej liczby cudzoziemców 

objętych kontrolą. 

Podobnie jak w 2016 r. najistotniejszymi nieprawidłowościami w 2017 roku 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, zmieniano umowę o pracę na umowę 

cywilnoprawną lub w przypadku umów zleceń wypłacano wynagrodzenie w kwocie 

niższej niż deklarowano w oświadczeniu, zachowując jedynie stawkę 13 zł brutto na 

godzinę, tj. stawką minimalną dla umów zleceń, przy zapewnieniu mniejszej liczby 

godzin pracy dla cudzoziemca lub wykazując jedynie pracę cudzoziemca przez 

niewielką liczbę godzin miesięcznie, co w rzeczywistości dawało mniejszą kwotę do 

opodatkowania czy objęcia ubezpieczeniem społecznym i było niezgodne z 

wcześniejszym zamiarem powierzenia cudzoziemcowi pracy w zakresie warunków 

wynagradzania a tym samym czasu pracy), 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemców 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 lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę; pracodawcy często 

sugerowali się jedynie posiadaniem przez cudzoziemców karty pobytu z adnotacją 

„dostęp do rynku pracy” jako dokumentem uprawniającym do legalnego wykonywania 

pracy i nie żądali od cudzoziemca decyzji zezwalającej na pobyt czasowy i pracę,  

z której wynikało gdzie i na jakich warunkach cudzoziemiec może pracować i co musi 

zrobić w sytuacji jak zmieni pracodawcę. 

 niezawieranie umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych w formie pisemnej, 
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 niezgłoszenie cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego; było to regułą  

w przypadku wykonywania przez nich pracy bez umów i bez zezwolenia na pracę, 

 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. 

Obok zagadnień związanych z legalnością wykonywania pracy przez cudzoziemców 

badane były również kwestie dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy. Najwięcej 

nieprawidłowości stwierdzono w zakresie nieewidencjonowania czasu pracy, wypłaty 

wynagrodzeń, czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dopuszczanie 

cudzoziemców do pracy bez wstępnych badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie bhp. 

Przykłady ujawnionych naruszeń przepisów 

 Kontrola na budowie budynku mieszkalnego  

Czynności kontrolne podjęto w związku z anonimową skargą wskazującą na nielegalne 

wykonywanie pracy przez cudzoziemców oraz niezapewnienie bezpiecznych warunków 

pracy na terenie budowy. Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrolę przy udziale 

funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Łodzi. Na terenie budowy zastano przy 

wykonywaniu prac 10 cudzoziemców (obywateli Ukrainy) i 2 obywateli polskich (w tym  

1 został dopuszczony do pracy bez potwierdzenia rodzaju umowy i jej warunków na 

piśmie). Na podstawie zebranych oświadczeń na okoliczność wykonywania pracy 

ustalono, że ww. cudzoziemcy wykonywali pracę od kilku dni do 5 miesięcy bez 

zezwolenia na pracę wydanego przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę 

podmiotu powierzającego pracę, bez umowy zawartej w formie pisemnej, bez zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego. Dla ww. cudzoziemców pracodawca zarejestrował 

dopiero w trakcie kontroli oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcom. Z cudzoziemcami zawarto umowy zlecenia w formie pisemnej 

potwierdzające faktyczny okres pracy, zgłoszono ww. do ubezpieczenia społecznego 

oraz sporządzono rachunki potwierdzające wypłacone wynagrodzenie za każdy 

przepracowany miesiąc. Cudzoziemcy zostali poddani szkoleniom wstępnym  

w dziedzinie bhp oraz profilaktycznym badaniom lekarskim. 

W dniu kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemca, który nie 

posiadał ważnej wizy; twierdził, że złożył wniosek do wojewody o pobyt czasowy i pracę.  

W związku z tym, iż w trakcie kontroli wojewoda postanowieniem odmówił ww. 

przywrócenia terminu do rozpatrzenia ww. sprawy, Straż Graniczna poinformowała  

o wszczęciu postępowania zobowiązującego cudzoziemca do powrotu. Z wyjaśnień 
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prezesa zarządu podmiotu zatrudniającego cudzoziemców wynikało, że cudzoziemiec 

opuścił terytorium RP przed wydaniem powyższego postanowienia, tj. jeszcze w okresie 

„przebywania w procedurze”. W trakcie kontroli dokonano korekt deklaracji ZUS DRA 

i RCA za okres pracy cudzoziemców z wyszczególnieniem wynagrodzeń wypłaconych 

cudzoziemcom i opłacono należne składki na Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń.  

W wyniku kontroli skierowano pismo do Straży Granicznej i Wojewody Mazowieckiego 

informujące o nieprawidłowościach w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom oraz 

pismo do ZUS i urzędu skarbowego o ewentualnym naruszeniu przepisów prawa 

podatkowego i ubezpieczeń społecznych. 

Na dzień zakończenia kontroli cudzoziemcy nie wykonywali pracy w kontrolowanym 

podmiocie, w związku z tym nie wszczęto przeciwko nim postępowania w sprawie  

o wykroczenia. Przeciwko prezesowi zarządu skierowano wniosek o ukaranie za 

wykroczenia (12 wykroczeń, w tym m.in. dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcom): 

o z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (brak 

zezwolenia na pracę i brak umowy zawartej w formie pisemnej), 

o z art. 122 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(niezgłoszenie wymaganych danych mających wpływ na wymiar składki na Fundusz 

Pracy od wypłaconych wynagrodzeń), 

o z art. 283 § 3 Kodeksu pracy związane z niezapewnieniem obywatelom polskim  

i cudzoziemcom bezpiecznych warunków pracy na terenie budowy. 

Prezes zarządu dobrowolnie poddał się karze 4 000,- zł. – skierowano wniosek do sądu 

w trybie bez przeprowadzenia rozprawy – sprawa w toku, brak rozstrzygnięcia. 

 Kontrola w zakładzie przetwórstwa spożywczego 

Kontrola na terenie zakładu, została przeprowadzona w związku z informacją uzyskaną 

od dziennikarza, w sprawie m.in zaniżania minimalnego wynagrodzenia za godzinę 

pracy. Ustalono, iż na terenie ww. zakładu wykonują pracę cudzoziemcy zatrudnieni na 

podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z podmiotem kontrolowanym. 

Kontrolą objęto 39 cudzoziemców (obywateli Ukrainy). Stwierdzono, że nw. 

cudzoziemcom powierzono nielegalne wykonywanie pracy: 

o 1 cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę poprzez powierzenie pracy na innych 

warunkach niż określone w oświadczeniu zarejestrowanym w powiatowym urzędzie 

pracy,  

o 3 cudzoziemcom bez umowy zawartej w formie pisemnej, 

o 2 cudzoziemcom na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę 

wydanym przez Wojewodę Łódzkiego. 
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W zakresie wypłaty wynagrodzenia ze stawki minimalnej obowiązującej dla umów 

zleceń kontrolą objęto 8 cudzoziemców, okazano ewidencje przepracowanych godzin 

oraz rachunki za poszczególne miesiące bez potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia.  

Na podstawie ustnych oświadczeń uzyskanych od cudzoziemców wynika, że 

wynagrodzenie otrzymali w zapieczętowanych kopertach, na których potwierdzali na 

piśmie odbiór wynagrodzenia. 

W wyniku kontroli skierowano przeciwko prezesowi zarządu wniosek o ukaranie za 

wykroczenia z art. 120 ust. 1 oraz z art. 122 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy – orzeczenie z dnia 30.06.2017 r. – wyrok nakazowy – 

grzywna w kwocie 5 000,- zł oraz powiadomiono Wojewodę Łódzkiego i Straż Graniczną 

o nieprawidłowościach dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców.  

W stosunku do 2 cudzoziemców wykonujących pracę na innych warunkach niż 

określone w zezwoleniu na pracę zastosowano postępowanie mandatowe – 2 mandaty 

gotówkowe w kwocie 1 000,- zł dla każdego cudzoziemca.  

W związku z tym, iż 31 cudzoziemców wykonywało na podstawie umów o dzieło pracę 

polegająca na zapakowaniu określonych produktów mięsnych wg specyfikacji 

producenta, przekazano pismo do ZUS celem sprawdzenia, czy ww. umowy nie 

spełniają warunków umów zlecenia lub umów o świadczenie usług podlegających 

obowiązkowemu zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego. 

 Kontrola agencji zatrudnienia 

Kontrolą objęto pracowników tymczasowych wykonujących pracę u jednego  

z pracodawców użytkowników. Podczas kontroli stwierdzono naruszenia przepisów 

prawa pracy w stosunku do cudzoziemców – pracowników tymczasowych: 

o w przypadku 3 cudzoziemców stwierdzono powierzenie pracy przez określony czas 

na podstawie umów zleceń, tj. w tych samych warunkach co w okresie 

potwierdzonym umową o pracę (w 1 przypadku miało to miejsce przed 

zatrudnieniem; w dwóch przypadkach rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę 

za porozumienie stron i zawarto umowy zlecenie), 

o 4 cudzoziemcom w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie wydano świadectwa 

pracy, 

o 1 cudzoziemcowi nie naliczono i nie wypłacono dodatku za 24 godziny pracy  

w porze nocnej, 

o 7 cudzoziemcom nie naliczono i nie wypłacono dodatku za pracę w godzinach 

nadliczbowych, 
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o 1 cudzoziemcowi nie naliczono i nie wypłacono wynagrodzenia za 72 godziny pracy 

w styczniu 2017 r. 

Ponadto stwierdzono, że 1 cudzoziemiec wykonywał pracę na warunkach innych niż 

określone w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. W zezwoleniu wskazano stanowisko 

robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym. Cudzoziemiec faktycznie wykonywał 

pracę jako pracownik produkcji w przemyśle chemicznym. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osób winnych podjęto 

następujące działania: 

o skierowano wniosek o ukaranie z art. 120 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy – wyrok nakazowy – grzywna 3 000,- zł, 

o za wykroczenia z art. 281 pkt 1 i art. 282 § 1 Kodeksu pracy, związane ze 

stosowaniem umowy cywilnoprawnej w warunkach umowy o pracę oraz 

niewypłaceniem należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy; na 

pracodawcę nałożono mandat karny w wysokości 1 000,- zł. 

o skierowano do pracodawcy wystąpienie regulujące m.in. kwestie dotyczące 

legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz wypłaty należnych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  

W wyniku rekontroli przeprowadzonej w ww. podmiocie stwierdzono realizację 

wszystkich wniosków skierowanych w wystąpieniu, w tym dotyczących cudzoziemców, 

tj.: przekształcono umowy zlecenia na umowy o pracę, wydano świadectwa pracy  

i wypłacono wynagrodzenie za 72 godziny pracy – 1 008,- zł brutto, dodatek za pracę  

w godzinach nadliczbowych w wysokości 4 576,- zł brutto i dodatek za pracę w porze 

nocnej w kwocie 57,14 zł brutto. W sumie w wyniku kontroli cudzoziemcom wypłacono 

należne świadczenia na kwotę 5 641,14 zł brutto.  

Naruszenia ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP 

Podczas przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nielegalnego pobytu 

cudzoziemców wykonujących pracę. Nie ujawniono wykroczeń, o których mowa w art. 11 

ww. ustawy oraz podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 9 i 10 ww. ustawy.  

Stwierdzono jedynie naruszenia art. 3 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP, tj. 

nieprzechowywanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przez 

cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wydano 9 wniosków  
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w wystąpieniu, które dotyczyły 9 cudzoziemców, w większości jednak miały charakter 

profilaktyczny. 

W 2017 r. nie stwierdzono na terenie właściwości OIP Łódź przypadków podejrzenia 

przestępstwa złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz przypadków 

nasuwających podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa 

handlu ludźmi (art. 189a k.k. w związku z art. 115 § 22 k.k.). 

Przyczyny nieprawidłowości 

Na polskim rynku pracy coraz częściej pojawiają się cudzoziemcy pochodzący  

z państw trzecich. Podobnie jak w latach poprzednich największy napływ dotyczy obywateli 

Ukrainy, którzy najczęściej korzystają z uproszczonej procedury legalnego wykonywania 

pracy, przynajmniej w początkowej fazie zarobkowania na terytorium RP. 

Przyczyn nieprawidłowości w powierzaniu pracy cudzoziemcom należy doszukiwać 

się 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, kiedy nie mogą jeszcze ocenić kwalifikacji  

i uprawnień potencjalnego pracownika. Zdarzają się często sytuacje że cudzoziemcy 

przyjeżdżając do pracy mają na uwadze przede wszystkim poprawę swojej sytuacji 

życiowej i materialnej, nie zawsze przywiązują szczególną uwagę do warunków 

zatrudnienia. Dlatego często zgadzają się na pracę na podstawie umów zleceń, a nawet 

umów o dzieło, jeśli mają uzyskać większe wynagrodzenie. Priorytetowy charakter ma 

zarobkowy cel migracji; sprawa ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia 

emerytalnego lub rentowego ma dla nich drugorzędne znaczenie. Czasami wykorzystują 

to pracodawcy powierzając prace z naruszeniem norm czasu pracy lub stosując umowy 

cywilnoprawne w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę. 

 Obniżaniu kosztów pracy poprzez dopuszczanie cudzoziemców do pracy „na czarno” 

jeszcze przed uzyskaniem dla nich zezwoleń na pracę lub zarejestrowaniem 

oświadczeń, w celu szybszego osiągnięcia zysku np. w związku z zawarciem 

korzystnych umów z kontrahentami i koniecznością wywiązania się z nich w ustalonym 

terminie. Sytuacja nieujawnienia tego procederu przez dłuższy czas jest dla niektórych 

pracodawców szansą na poprawę kondycji finansowej firmy poprzez brak obciążeń 

podatkowych i zusowskich oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem pracownika. 

Niekiedy trudna sytuacja pracodawcy może być powodem nielegalnego zatrudnienia 

cudzoziemców i skutkować najczęściej niewypłacaniem należnego wynagrodzenia za 
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pracę, co w przypadku nierentowności przedsiębiorstwa może stanowić trudność  

w egzekwowaniu praw i występowaniu z roszczeniami przez cudzoziemców 

(podkreślenia wymaga fakt, że jeszcze kilka lat temu cudzoziemcy nie potrafili walczyć o 

swoje prawa; teraz świadomość cudzoziemców wzrasta i potrafią odnaleźć instytucje, 

które stoją na straży praw osób pracujących). 

 Nieprzestrzeganiu warunków pracy wskazanych w oświadczeniach, czy zezwoleniach 

na pracę. Traktowanie procedury uproszczonej jako szybkiej ścieżki legalizacji pracy  

w Polsce i nieprzywiązywanie uwagi do powierzania pracy na warunkach 

odzwierciedlających treść oświadczenia. Wykorzystywanie pracowników – 

cudzoziemców do prac, które w danej chwili są konieczne do wykonania, a nie wynikają  

z dokumentów uprawniających do pracy. Być może nadanie oświadczeniom rangi 

ustawowej, wprowadzenie możliwości odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji 

oświadczeń w drodze decyzji administracyjnej poprawi sytuację w zakresie nadużyć 

występujących w tej sferze zatrudniania. Także samowolna zmiana warunków 

zatrudnienia dla cudzoziemców pracujących na podstawie zezwoleń na pracę, czy też 

zezwoleń na pobyt czasowy i pracę niezależnie od jej przyczyny, jeśli odpowiednie 

zezwolenie nie zostało przez wojewodę zmienione generuje przypadki nielegalnego 

powierzenia pracy cudzoziemcowi. 

 Niedostatecznej znajomości przepisów obowiązujących w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców, przede wszystkim ich umiejscowienie w różnych aktach prawnych, 

powoduje trudności interpretacyjne, a kolejne zmiany, mimo że jednym z celów zmian 

było ujednolicenie procedur przy uzyskiwaniu określonych dokumentów uprawniających 

do pracy, nie stanowią uproszczenia procedur w dostępie cudzoziemców do rynku pracy 

 Pracy w okresie tzw. „przebywania w procedurze”, tj. po upływie okresu ważności 

oświadczenia na pracę lub po zakończeniu pracy na podstawie oświadczenia, jeśli 

cudzoziemiec wystąpił o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Powyższa 

sytuacja miała miejsce w bardzo dużej liczbie kontroli, kiedy powierzano cudzoziemcom 

pracę mimo to, że w tym okresie nie posiadali zezwolenia na pracę. Problem pojawiał 

się ze względu na przewlekłość postępowań w sprawie wydania decyzji na pobyt 

czasowy i pracę. Okres oczekiwania na wydanie takiej decyzji na terenie województwa 

łódzkiego to okres około 6 miesięcy. Stanowi to problem zarówno dla pracodawcy, który 

w tym czasie traci pracownika, a tym samym zysk z jego pracy i cudzoziemiec, który do 

czasu uzyskania przez pracodawcę zezwolenia na pracę nie może legalnie wykonywać 

pracy, a tym samym nie osiąga zamierzonego dochodu i nie realizuje swojego celu 

migracyjnego związanego z zarobkowaniem. Oczywiście należy podkreślić, że  

w ostatnich latach liczba wniosków składanych przez cudzoziemców o udzielenie pobytu 

czasowego w związku z pracą ciągle wzrasta, nie przekłada się to na zasoby kadrowe 
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urzędów wojewódzkich, w których są te wnioski rozpatrywane, a niejednokrotnie 

konieczność dokonania określonych czynności w celu uzyskania informacji znajdujących 

się w kompetencji innych organów wymaga przedłużenia terminu wydania ww. decyzji. 

Przyczyny powierzania pracy cudzoziemcom „po oświadczeniu” w okresie pozostawania 

w procedurze były różne. Zwykle pracodawcy tłumaczyli, że z wyjaśnień, które uzyskali  

w urzędach wojewódzkich wynikało, że cudzoziemcy mogą przebywać i pracować na 

terytorium RP legalnie do dnia wydania decyzji ostatecznej. Czasami jednak, mimo że 

posiadali wiedzę na temat nielegalności pracy cudzoziemca w tym okresie, podejmowali 

ryzyko powierzenia nielegalnej pracy licząc na nieujawnienie tego faktu. 

 Powierzaniu pracy w zawodach lub na stanowiskach, na które trudno na rynku pracy 

znaleźć pracowników polskich, zarówno pod względem nieatrakcyjności pracy ze 

względu na warunki pracy jak i wynagrodzenie. Trudno w takich sytuacjach sprawdza 

się zasada komplementarności na rynku pracy. Cudzoziemcy zwykle podejmując prace 

mało atrakcyjne traktują takie zatrudnienie jako przejściowe i szukają innej pracy, 

pracują przez krótki czas, następuje duża rotacja i pracodawcy nie dopełniają 

formalności związanych z legalnym zatrudnieniem. 

 Sprowadzaniu cudzoziemców zainteresowanych pracą na terytorium RP m.in. przez ich 

rodaków, którzy tworzą w Polsce firmy, których głównym celem jest sprowadzanie 

cudzoziemców do pracy (zapewniają im pomoc przy legalizacji pobytu, zapewniają 

oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, następnie załatwiają kolejne dokumenty 

uprawniające do pracy). Czasami zdarza się również tak, że cudzoziemcy nie podejmują 

pracy w Polsce tylko są przewożeni dalej do innych państw członkowskich jako 

cudzoziemcy posiadający legalny pobyt i pracę w Polsce, nie spełniają jednocześnie 

przesłanek do uznania ich za pracowników delegowanych. 

 Braku realnych sankcji za powierzenie nielegalnego wykonywania pracy przez 

cudzoziemców. Pracodawcy wielokrotnie podejmowali ryzyko nielegalnego powierzenia 

pracy cudzoziemcowi kładąc na szalę potencjalne korzyści i sankcję za wykroczenie  

z tego tytułu. Kara w wysokości 5000 zł czyli kara maksymalna dotychczas nie stanowiła 

obciążenia dla firm, które zatrudniały dużą liczbę cudzoziemców, bowiem wysokość kary 

nie była uzależniona od liczby cudzoziemców pracujących wbrew przepisom ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ale jedynie od oceny stopnia winy 

obwinionego. Zmiana przepisów dotyczących karalności od 1 stycznia 2018 r. również 

nie stanowi elementu odstraszającego od tego typu zachowań. Dolna granica kary 

została obniżona – od 1 000,- zł, co stanowi możliwość zastosowania postępowania 

mandatowego przez inspektora pracy. Na pewno wprowadzenie takiej możliwości 

odciąży sądownictwo i umożliwi inspektorowi pracy samodzielną ocenę, czy w danej 

sytuacji zastosować postepowanie mandatowe, czy skierować wniosek do sądu.  
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą podobnie jak w latach ubiegłych małych firm, 

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

agencje pracy tymczasowej. Mając na uwadze dane statystyczne – 377 ujawnionych 

przypadków nielegalnego wykonywania pracy świadczy o tym, iż dla dużej grupy 

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

Działania prewencyjne 
W 2017 r. inspektorzy pracy OIP uczestniczyli w licznych spotkaniach, seminariach  

i szkoleniach, na których popularyzowane były zagadnienia dotyczące zatrudniania 

cudzoziemców. Między innymi inspektorzy pracy wzięli udział w niżej wymienionych 

przedsięwzięciach: 

 Spotkanie w dniu 10.05.2017 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Handlowi Ludźmi, 

 Seminarium Naukowe w dniu 11.04.2017 r. nt. „Sytuacja społeczno-prawna Ukraińców 

w Polsce” zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 

 Seminarium Naukowe w dniu 18.05.2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi przy 

ulicy Kilińskiego 98 z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, zorganizowane 

przez pracowników naukowych uczelni przy udziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej „Wpływ migracji na bezpieczeństwo państwa”, 

 Konferencja w dniu 22.06.2017 r. w hali EXPO Łódź, dotycząca działalności agencji 

zatrudnienia w kontekście znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Łodzi,  

 Warsztaty w dniu 23.06.2017 r. zorganizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla przedstawicieli dużych 

firm z terenu województwa łódzkiego, na których omawiane były zagadnienia dotyczące 
legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,  

 Konferencja podsumowująca etap wojewódzki XV Ogólnokrajowego Konkursu 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zorganizowana w dniu 04.07.2017 r. w Zespole Szkół 

CKR w Widzewie przy ul. Szkolnej 12, podczas której został wygłoszony wykład 
„Zatrudnienie cudzoziemców w rolnictwie na terenie Polski”, 

 Konferencja nt. „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów  

i zmian wprowadzanych w 2018 r.” w dniu 06.12.2017 r. zorganizowana przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową  

w Radomsku.  

W 2017 r. udzielono 251 porad w zakresie zatrudniania cudzoziemców, w tym 117 

porad telefonicznych, 129 porad ustnych oraz 5 porad pisemnych (w 2016 r. – 67 porad). 
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Zwiększyła się zatem liczba cudzoziemców korzystających z bezpłatnych porad udzielanych 

w OIP Łódź, podczas codziennych dyżurów, jak i porad udzielanych bezpośrednio przez 

inspektorów z sekcji Legalności Zatrudnienia.  

W 2017 r. w ramach prowadzonych kontroli, w podmiotach, które zatrudniały 

cudzoziemców udzielano porad prawnych dotyczących zasad legalnego zatrudnienia 

cudzoziemców na terytorium RP zarówno pracodawcom, jak i pracującym tam 

cudzoziemcom. Rozpowszechniano materiały informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy 

dotyczące możliwości legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce. 

Broszury przygotowano również w językach obcych w wersji: rosyjskiej, ukraińskiej, 

białoruskiej, angielskiej, wietnamskiej oraz chińskiej. Były one rozdawane również 

cudzoziemcom składającym skargi w Okręgowym Inspektoracie Pracy lub tym, którzy 

przychodzili w celu uzyskania porady i informacji w zakresie legalnego wykonywania pracy  

i przysługujących im praw pracowniczych w przypadku, gdy zachodziła z ich strony obawa, 

że pracodawca nie zapewnia im warunków zatrudnienia wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa.  

Współpraca  
W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzanych kontroli nieprawidłowości  

w przestrzeganiu przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w 2017 r. inspektorzy 

pracy skierowali łącznie 163 powiadomienia informujące m.in. o wynikach kontroli 

zatrudniania i powierzania pracy cudzoziemcom. Część powiadomień dotyczyła 

ewentualnego podjęcia działań pozostających w kompetencji tych organów, w tym: 

 59 powiadomień skierowano do Straży Granicznej,  

 39 powiadomień skierowano do wojewodów,  

 24 powiadomienia skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 7 powiadomień policji, 

 12 powiadomień skierowano do administracji celno-skarbowej (w tym urzędy skarbowe, 

urząd celny, urząd kontroli skarbowej), 

 w sumie 12 powiadomień, stanowią pisma skierowane do Marszałka Województwa, 

Departamentu Funduszy MPRiPS, powiatowych urzędów pracy, Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Łodzi i starostów.  

Ponadto w 2017 r. skierowano powiadomienia o nieprawidłowościach również do 

Urzędu Dozoru Technicznego – 7 powiadomień i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 

– 2 powiadomienia oraz Straży Pożarnej – 1 powiadomienie.  

Część kontroli została przeprowadzona wspólnie z funkcjonariuszami Straży 

Granicznej oraz policji.  



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 182 

V.  Działalność prewencyjna 

Obok działalności kontrolno-nadzorczej Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi 

realizował w 2017 r. działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia zagrożeń 

wypadkowych i poszanowania prawa pracy. Pozakontrolne formy działań inspekcji – 

prewencyjne i promocyjne – mają przede wszystkim na celu wspieranie pracodawców  

w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i przestrzeganiu prawa.  

Zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy jest jednym z priorytetów długofalowych 
działań PIP, w tym 3-letniej kampanii prewencyjno-kontrolnej „Ograniczanie zagrożeń 

zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”, której II etap 

był realizowany w 2017 roku. 

W minionym roku zainaugurowaliśmy kampanię kształtującą świadomość prawną 

osób zatrudniających i zatrudnionych „Pracuję legalnie”. 

Rok 2017 był kolejnym rokiem realizowania programu edukacyjnego „Kultura 

bezpieczeństwa” dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Towarzyszył mu konkurs 
„Poznaj swoje prawa w pracy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz konkurs dla 

pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego 
„Bezpiecznie od startu” (organizowany wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego).  

W minionym roku kontynuowaliśmy działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym. Jest to sektor, w którym wciąż obecne są liczne zagrożenia dla zdrowia  

i życia rolników oraz członków ich rodzin. Niestety zbyt często skutkują one śmiertelnymi  

i ciężkimi wypadkami. Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada uprawnień kontrolno-

nadzorczych w stosunku do podmiotów nie zatrudniających osób fizycznych, a tak jest 

właśnie w zdecydowanej większości gospodarstw rolników indywidualnych. Stąd jedyną 

metodą ograniczania zagrożeń jest działalność prewencyjna realizowana wspólne  

z partnerami społecznymi, przede wszystkim Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Znaczną część działań prewencyjnych upowszechniających wśród pracodawców 

i pracowników właściwe postawy i zachowania oraz wiedzę pozwalającą na identyfikowanie 

źródeł zagrożeń wypadkowych skierowaliśmy do mikro- i małych przedsiębiorstw. Były to 
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, w tym programy: „Prewencja wypadkowa”  

i „Zdobądź Dyplom PIP”.  

Wsparciu najlepszych pracodawców i wdrożonych przez nich rozwiązań oraz dobrych 
praktyk służyły kolejne edycje konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

oraz „Buduj bezpiecznie”. 
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V.1. Ograniczanie zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się 
produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna 

Do udziału w programie zaproszono ogółem 118 podmiotów – zakładów zajmujących 

się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna. W szkoleniu rozpoczynającym 

program uczestniczyło 31 pracodawców (26,3% podmiotów, do których skierowano 

zaproszenia). Ostatecznie do programu przystąpiło 25 z nich (80,6% przedsiębiorstw 

uczestniczących w szkoleniach). Udział w programie był dla pracodawców dobrowolny  

i bezpłatny. 

W trakcie szkolenia inicjującego program pracodawcy zapoznawali się z założeniami 
programu, otrzymywali niezbędną wiedzę oraz materiały wydawnicze PIP, w tym Listę 

kontrolną z komentarzem, a także wydawnictwa dotyczące bezpiecznego użytkowania 

maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży drzewnej. W sposób szczególny 

podkreślano problematykę wypadkowości pracowników o stażu krótszym niż rok oraz 

kwestię rzetelnego przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie i szkolenia). 

W kolejnym etapie pracodawcy przeprowadzali samokontrolę warunków pracy  
w swoich zakładach (na podstawie otrzymanej Listy kontrolnej), a następnie planowali  

i wdrażali działania naprawcze adekwatne do wyników tej samokontroli. O zrealizowaniu tych 

działań pracodawcy powiadamiali inspektora pracy, który następnie weryfikował w zakładzie 

skuteczność podjętych działań. Audyt końcowy przeszło z wynikiem pozytywnym 8 
zakładów. Pracodawcy ci otrzymali „Zaświadczenie o ukończeniu programu prewencyjnego PIP” 

 

V.2. Kampania informacyjno-edukacyjna „Pracuję legalnie!” 

„Pracuję legalnie!” to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna  

z obszaru legalności zatrudnienia, która realizowana jest w latach 2017-2019. Jej zadaniem 

jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Skierowana jest do pracodawców  

i pracowników polskich oraz obywateli państw spoza UE, a w szczególności obywateli 

Ukrainy, pracujących lub planujących zatrudnienie na terenie RP. 

Inauguracja tej kampanii w województwie łódzkim miała miejsce w dniu 22 listopada 

2017 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.  

w Łodzi podczas uroczystego podsumowania działań prewencyjno-promocyjnych 

podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2017 r. W wydarzeniu 

uczestniczyli pracodawcy, przedsiębiorcy, społeczni inspektorzy pracy, pracownicy służb 

bhp, przedstawiciele instytucji i urzędów naszego regionu, organizacji związków 
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zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających  

w ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz 

nadinspektorzy i inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział  

w programach prewencyjnych PIP. 

 

Kolejnym znaczącym wydarzeniem kampanii „Pracuję legalnie!” w województwie 

łódzkim był udział w konferencji „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących 

przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku” zorganizowanej przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Radomsku i Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku. Konferencja 

była skierowana do pracodawców, którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców  

i miała na celu przybliżenie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy w zatrudnianiu 

obcokrajowców oraz zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami zatrudnianego 

cudzoziemca, jak i pracodawcy. Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 
wygłosił wykład pt. „Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej – omówienie wybranych zagadnień”. Uczestnicy konferencji 

otrzymali materiały prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy – broszury pt. „Legalność 

zatrudnienia cudzoziemców”. 

 

 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 185 

V.3. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”  

Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” jest praktyczną realizacją 

spostrzeżenia, że najlepszą inwestycją w przyszłość jest edukacja młodego pokolenia. 

Celem programu jest: 

 Podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu 

prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

 Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy 

wśród uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów (w szczególności 

kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie). 

 Popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza 

problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy 

sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia. 

Głównym komponentem programu jest współpraca z nauczycielami szkół 

ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Uczestniczą oni w szkoleniu zorganizowanym  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy, w trakcie którego zapoznają się oni  

z założeniami programu oraz otrzymują specjalnie przygotowane wydawnictwa, ułatwiające 

prowadzenie zajęć z uczniami. Są to przede wszystkim opracowane w Centralnym Instytucie 

Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie materiały pomocnicze 

dla nauczycieli „Kultura bezpieczeństwa”. Wydawnictwo to zawiera między innymi gotowe 

konspekty lekcji wraz z treściami nauczania, materiałami multimedialnymi (na dołączonej 

płycie CD) i testami sprawdzającymi. Szkoły uczestniczące w programie otrzymują również 

przygotowany przez inspektorów pracy podręcznik dla uczniów „W pierwszej pracy”. Szkoły 

uczestniczące w Programie mają możliwość korzystania z pomocy merytorycznej PIP przy 

przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z młodzieżą (np. lekcje z udziałem eksperta PIP dla 

jednej lub kilku klas). 

Programowi towarzyszą ogólnopolskie konkursy wiedzy o prawie pracy i bhp: „Poznaj 

swoje prawa w pracy” i konkurs „Bezpiecznie od startu” (organizowany wspólnie ze 

Związkiem Rzemiosła Polskiego), a także konkursy szkolne i międzyszkolne, organizowane 

przez szkoły uczestniczące w Programie. 

Program edukacyjny realizowany jest w cyklu roku szkolnego, stąd w 2017 r. miało 

miejsce podsumowanie edycji programu 2016/2017 oraz rozpoczęcie kolejnej edycji 

2017/2018. 

W roku szkolnym 2016/2017 program edukacyjny zrealizowało ogółem 250 

nauczycieli z 54 szkół ponadgimnazjalnych, którzy przeprowadzili lekcje z tematyki objętej 

programem z ogółem 6541 uczniami.  
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W szkoleniu rozpoczynającym kolejną, już XII edycję programu, uczestniczyło 81 

nauczycieli reprezentujących 61 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. 

Przystąpienie do programu edukacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowało 

ogółem 68 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Chęć uczestnictwa  
w programie „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2017/2018 potwierdziło ogółem 274 

nauczycieli (większość nauczycieli uczestniczy w Programie co najmniej od kilku lat). 

 

W 2017 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 12 zajęć (szkoleń), w których 

uczestniczyło łącznie 449 uczniów i studentów. Szkolenia prowadzone były w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz na 3 uczelniach wyższych (Politechnika Łódzka, Uniwersytet 

Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi). 

W 2017 roku cztery szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa łódzkiego 
zorganizowały w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” międzyszkolne konkursy 

wiedzy dla uczniów na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Okręgowy Inspektor Pracy  

w Łodzi występował jako współorganizator tych konkursów i fundator nagród. Wszyscy 

uczestnicy konkursów otrzymali wydawnictwa i materiały promocyjne PIP.  
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Oprócz ww. konkursów zorganizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne, Okręgowy 

Inspektor Pracy w Łodzi objął honorowym patronatem organizowany po raz pierwszy przez 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi –  

I Interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych pt. „Praca nie szkodzi”. Zadaniem konkursowym było wykonanie 

infografiki komputerowej ukazującej pozytywne aspekty podejmowania pracy.  

Ponadto w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi został zorganizowany 

wojewódzki konkurs wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach budowlanych.  
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W dniu 1 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

o Prawie Pracy i BHP „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”. Z roku na rok w konkursie uczestniczy 

coraz większa liczba szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów. W finale wojewódzkim 

konkursu wzięło udział 61 uczniów reprezentujących 32 szkoły ponadgimnazjalne z terenu 

województwa łódzkiego, laureatów etapów szkolnych.  

 

Trójka reprezentantów województwa łódzkiego uczestniczyła w finale konkursu, jaki 

odbył się w dniu 25 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Głównego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów z całego kraju, którzy wygrali 
rywalizację na etapie regionalnym.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi uczestniczył również w XIV edycji 
zorganizowanego przez OHP wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny 

w pracy 2017”, dla młodzieży ochotniczych hufców pracy z województwa łódzkiego. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Łodzi.  

Wszyscy uczestnicy konkursu wojewódzkiego otrzymali zestawy materiałów 

promocyjnych PIP.  
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W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi odbył się etap regionalny 

XVII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
uczniów z zakładów rzemieślniczych – „Bezpiecznie od Startu”. Do etapu regionalnego 

konkursu przystąpiło 28 uczniów reprezentujących 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

województwa łódzkiego. Organizatorem konkursu na etapie regionalnym była Izba 

Rzemieślnicza w Łodzi oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przy współpracy 

Kuratorium Oświaty w Łodzi.  

 
W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”, którego organizatorem 

jest Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu całego województwa łódzkiego. Konkurs 

cieszy się stałym zainteresowaniem wśród młodzieży – zgłoszono ogółem 86 prac 

konkursowych wykonanych przez 79 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych (każda ze 
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szkół mogła zgłosić po 3 autorów, z których każdy mógł przedstawić po 2 prace). 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wykorzystane do opracowania kalendarza ściennego 

na 2018 rok pt. „Kultura bezpieczeństwa”. Kalendarze te otrzymali uczniowie, opiekunowie 

prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze zostały również 

wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów organizowanych przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

 
Ponadto inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi uczestniczyli  

w targach pracy i szkoleniach skierowanych do studentów, między innymi: 

 XVIII edycji Akademii Kompetencji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej przez 

Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ,  

 XIII edycji Akademickich Targów Pracy, zorganizowanych na terenie Centrum 

Kształcenia Międzynarodowego, 

 Kolejnej edycji cyklicznego programu szkoleń dla „Bezpieczne Praktyki i Środowisko 

2017”, zorganizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

Pogram „Kultura bezpieczeństwa” cieszy się niesłabnącym, a wręcz coraz większym 

zainteresowaniem wśród szkół i nauczycieli, którzy bardzo pozytywnie go oceniają oraz 

angażują się w jego realizację w szkołach. Nauczyciele doceniają cele i tematykę programu, 

bardzo chętnie wykorzystują do lekcji z uczniami materiały pomocnicze przekazane przez 

OIP w Łodzi. Nauczyciele wskazują że jest on potrzebny dla młodzieży oraz wyrażają 

nadzieję na jego kontynuację. Nauczyciele uczestniczący w programie zachęcają do 

realizacji innych nauczycieli ze szkoły, którzy dotychczas nie brali udziału w programie. 

Zwiększa się liczba szkół oraz nauczycieli przystępujących do programu edukacyjnego. 

Organizowane dla uczniów konkursy towarzyszące programowi zwiększają zainteresowanie 

młodzieży zagadnieniami kultury bezpieczeństwa i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost 

ich liczby uczestników.  
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V.4. Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”  

Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi działa Wojewódzka Komisja ds. 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Jej członkami są przedstawiciele organów, 

urzędów i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony zdrowia w rolnictwie. 

Komisja stanowi platformę wymiany informacji o zagrożeniach i ich skutkach, a także jest 

okazją do wymiany doświadczeń i koordynowania współpracy w ramach realizowanych 

działań. W 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia tej Komisji . 
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Wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych  

Jedną z podstawowych from działań prewencyjnych w rolnictwie indywidualnym 

inspektorów pracy są wizytacje gospodarstw rolnych i prac polowych. W ramach tych wizyt 

inspektorzy oceniają stan techniczny maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz 

ogólnego poziomu bezpieczeństwa w odwiedzanych gospodarstwach. Na bieżąco 

przekazują swoje uwagi rolnikom, a także rozdają wydane przez Główny Inspektorat Pracy 

poradniki i broszury propagujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie. 

 W 2017 roku inspektorzy pracy OIP Łódź przeprowadzili 48 wizytacji prac polowych, 

w tym 9 wizytacji wiosennych prac polowych, 36 wizytacji prac żniwnych, 3 wizytacje prac 

jesiennych.  

Stwierdzono nieprawidłowości w stanie technicznym 32 z 47 skontrolowanych 

ciągników rolniczych, 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 20 nie spełniało wymagań przepisów (głównie 

brak i niepodłączenie hamulców i oświetlenia, brak zawleczek w zaczepach burt). 

Stwierdzono 23 nieprawidłowości z zakresu sprzęgania ciągnika z przyczepami  

i 9 nieprawidłowości z zakresu sprzęgania ciągników z maszynami. Najczęściej brakowało 

oryginalnych bolców w zaczepach ciągników i zawleczek blokujących. 

W czasie kontroli prac polowych stwierdzono 7 przypadków braku osłon na wał 

przegubowo-teleskopowy. Stwierdzono również nieprawidłowości z zakresu użytkowania 

rozrzutników obornika, które nie zostały wyposażone w osłonę przekładni łańcuchowej 

adapteru. 

W czasie prac żniwnych skontrolowano 23 kombajny i stwierdzono 8 przypadków 

braku osłon bocznych zespołu żniwnego kombajnu i 14 przypadków braku osłon przekładni 

napędowych przyrządu żniwnego. Ponadto stwierdzono 2 przypadki usuwania zapchania 

prasy przy włączonym napędzie.  

W trakcie wizytacji prac polowych stwierdzono 12 zagrożeń wynikających  

z nieprawidłowego transportu maszyn rolniczych po drogach publicznych, a mianowicie  

10 maszyn poruszało się bez sygnalizacji świetlnej i wymaganego oznakowania, dwie były 

transportowane w pozycji roboczej.  

Ponadto stwierdzono 4 przypadki niebezpiecznego przewozu ludzi, na przykład:  

2 przypadki jazdy na podeście siewnika, 1 przypadek jazdy na błotniku ciągnika  

i 1 przypadek jazdy w nieprzystosowanej kabinie.  
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Konkursy dla rolników 

W 2017 roku Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi był współorganizatorem  

3 konkursów wiedzy o bhp w rolnictwie: 

 Konkurs bhp w czasie XII Piotrkowskich Targów Ogrodniczych pn. „Pamiętajmy o 

ogrodach”, 

 Konkurs bhp w czasie XXVI Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej „ROL-SZANSA 

2017”, 

 Konkurs Bezpiecznej Orki w Głuchowie. 

 

Szkolenia rolników 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 2 szkolenia dla 52 rolników i wspólnie z partnerami społecznymi konferencję 

podsumowującą etap wojewódzki XV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne 2017. 

 

Konferencja podsumowująca etap wojewódzki XV Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 

Do tegorocznej edycji konkursu na terenie naszego województwa zgłosiły się 72 

gospodarstwa. Uroczyste podsumowanie piętnastej edycji konkursu na terenie województwa 

łódzkiego nastąpiło 4 lipca 2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Widzewie (gm. Ksawerów), gdzie odbyła się konferencja poświęcona Konkursowi 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017. Głównymi organizatorami były: Oddział Regionalny 

KRUS w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi i Łódzki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Wśród współorganizatorów znaleźli się: 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi – główny sponsor konferencji, Izba 
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Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Oddział Terenowy 

ARR w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Metropolita Łódzki, Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Patronat nad 

konferencją objęli Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego 

Witold Stępień. W spotkaniu uczestniczyło 80 osób, rolnicy, członkowie Komisji 

Wojewódzkiej ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Łodzi  

i zaproszeni gości. Podczas konferencji przedstawione zostały wykłady na temat 

wypadkowości w rolnictwie oraz działaniach prewencyjnych instytucji okołorolniczych, które 

mają zapobiegać zdarzeniom wypadkowym.  

Konkursy dla uczniów szkół wiejskich 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 8 konkursów na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla uczniów 

wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w konkursach uczestniczyło 275 

uczniów: 3 konkursy dla 170 uczniów inspektorzy pracy zorganizowali bez partnerów 

społecznych, a 5 wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi i innymi 

partnerami społecznymi: 

 Międzygminny konkurs pt. „Bezpiecznie na wsi” w Publicznym Gimnazjum  

w Czerniewicach, 

 Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie 

zabawa!” – etap wojewódzki, 

 Konkurs pt. „Bezpiecznie w domu i zagrodzie” w Szkole Podstawowej w Sierzchowicach, 

 Międzygminny konkurs pt. „Bezpiecznie na wsi” w Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów, 

 Konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje” w Szkole Podstawowej im. Ireny 

Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, 

 Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje” w Zespole Szkól w Starym Ochędzynie, 

 Konkurs plastyczny w Hufcu Pracy w Zduńskiej Woli, 

 IX Wojewódzki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. 

 



SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W ŁODZI Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ZA ROK 2017 

 

 

 195 

 

Szkolenia dzieci i młodzieży 

W 2017 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 

zorganizowali 20 szkoleń dla 891 uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów  

(15 szkoleń dla 720 dzieci inspektorzy przeprowadzili samodzielnie i 5 dla 171 dzieci 

wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). 

 

Wystawy i Targi  

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi zorganizowali w 2017 r. 

punkty informacyjno-doradcze w czasie 8 imprez rolniczych (targi, festyny),  

4 samodzielnie bez partnerów społecznych, które odwiedziło około 1000 rolników i 4 punkty 

informacyjno-doradcze wspólnie z KRUS, które odwiedziło około 700 rolników: 
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 XXV Targi Rolne „AGROTECHNIKA 2017”, 

 XII Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach”, 

 XXVII Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie, 

 XIX Wojewódzka wystawa zwierząt hodowlanych i Targi Rolne „W sercu Polski”, 

 Sulejowskie Dni Pola, 

 XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza „ROL-SZANSA 2017”, 

 Dożynki Wojewódzkie, 

 Dożynki Powiatowe w Moszczenicy. 

 

V.5. Program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających 
poniżej 50 pracowników) „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 
prewencja wypadkowa” 

Głównym celem programu prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 

prewencja wypadkowa” było upowszechnianie wśród pracodawców i pracowników 

właściwych postaw i zachowań oraz wiedzy pozwalającej na identyfikowanie źródeł zagrożeń 

wypadkowych. Działania realizowane przez inspektorów pracy obejmowały: 

 wsparcie merytoryczne przedsiębiorców (szkolenia i materiały edukacyjne), którzy są 

zaangażowani w osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie 

zagrożeń wypadkowych, 

 przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego określania przyczyn i okoliczności 

wypadków przy pracy, przekładającego się na właściwie opracowane wnioski 

profilaktyczne, których wdrożenie jest elementem skutecznego zapobiegania 

powtarzalności wypadków, 

 zapoznanie pracodawców z celowością wspólnego zaangażowania stron stosunku pracy 

w ocenę ryzyka zawodowego; określanie sposobów jego ograniczania oraz 

monitorowanie skuteczności stosowanych środków zapobiegawczych, co pozwala 

stworzyć skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwie. 

W roku 2017 program był skierowany głównie do małych zakładów branży 

budowlanej, w której występują znaczne zagrożenia związane z warunkami pracy oraz  

z niską świadomością pracodawców dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

Na terenie budów przeprowadzono w roku 2017 3 szkolenia dla pracodawców  

i pracowników (w tym osób kierujących pracownikami), w których uczestniczyły 73 osoby  

z 43 podmiotów. Uczestnicy szkoleń otrzymali komplety materiałów szkoleniowych, a także 

zostali poinformowani o możliwościach i sposobach korzystania z informacji zawartych  
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na stronach internetowych prowadzonych przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Łodzi. 
Na podstawie otrzymanych materiałów podmioty uczestniczące w programie 

dokonywały samooceny, a następnie podejmowały działania korygujące. Po ich 

zrealizowaniu przekazywały do OIP w Łodzi wypełnioną ankietę. 

W zakładach, które przesłały wypełnione ankiety przeprowadzono audyty (kontrole) 

podsumowujące działania podjęte u pracodawców. W trakcie audytów dokonywano oceny: 
 opracowanych dokumentów oceny ryzyka zawodowego (szczególnie dla tych stanowisk 

pracy, na których wydarzyły się wypadki przy pracy), 
 dokumentacji powypadkowych z wybranych wypadków przy pracy (o ile w zakładzie 

wystąpiły wypadki przy pracy), 
 bezpiecznych sposobów prowadzenia prac budowlanych na terenie budów. 

W wyniku przeprowadzonych audytów stwierdzono, że we wszystkich zakładach 

podjęto działania w celu wypełnienia założeń programu. Podczas kontroli przeprowadzonych 

na terenie budów nie stwierdzono rażących (zagrażających życiu i zdrowiu pracowników) 

nieprawidłowości w zakresie bezpiecznych sposobów prowadzenia prac budowlanych, co 

uznać należy za szczególnie cenne. Przyjąć zatem należy, że nastąpiła zmiana nastawienia 

pracodawców i osób kierujących pracownikami do bezpieczeństwa pracy, co przyczynić 

powinno się do ograniczenia ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy w przyszłości. 

Pracodawcom wręczono zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego 
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”. 

Podobne działania przeprowadzono również w odniesieniu do 3 innych 

pracodawców, działających w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. Były to firmy o większym zatrudnieniu, prowadzące zakłady produkcyjne, przy 

czym dwóch z tych pracodawców kontynuowało działania rozpoczęte w roku poprzednim. 

Metodyka działania była podobna. Po przeprowadzeniu szkolenia i przekazaniu materiałów 

pomocniczych pracodawcy analizowali stan zgodności z przepisami bezpieczeństwa  

i higieny pracy w swoich zakładach. Na podstawie takiej analizy opracowywali plan działań 

naprawczych, który następnie sukcesywnie wdrażali. W dalszym etapie przeprowadzone 

zostały warsztaty w celu osiągnięcia założonych zadań prewencyjnych. W trakcie 

prowadzonych warsztatów inspektorzy pracy, włączeni do działań prewencyjnych, udzielali 

porad z zakresu objętego programem prewencyjnym. Ze względu na wielkość zakładów  

i dużą liczbę problemów wdrożenie planu działań naprawczych w tych zakładach zajmuje 

więcej czasu, stąd okres ich udziału w programie prewencyjnym był dłuższy niż jeden rok. 

Tym niemniej, dwa z tych zakładów z sukcesem zakończyły w 2017 r. udział w programie,  

a trzeci zakład będzie kontynuował swoje działania w 2018 roku. 
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V.6. Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom PIP” 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących 

zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia 

zawodowe i zdrowotne, zatrudniających do 9 pracowników, a w przypadku pracodawców 

prowadzących działalność o zwiększonym poziomie zagrożeń do 20 pracowników. Jego 

nadrzędnym celem jest wsparcie pracodawców w osiągnięciu trwałej poprawy warunków 

pracy oraz doprowadzenie zakładu pracy do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca przy pomocy 
przygotowanych przez PIP narzędzi („Lista kontrolna z komentarzem”) i pomocy inspektora 

pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, 

ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Po zakończeniu przez 

pracodawcę programu naprawczego i pozytywnym przejściu audytu, Okręgowy Inspektor 

Pracy w Łodzi przyznaje Dyplom PIP. 

W 2017 r. program prowadzony był dwutorowo: 

 pracodawcy prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług leśnych, 

 pozostali pracodawcy. 

Sposób realizacji był w obu przypadkach taki sam. Pracodawcy uczestniczyli  

w szkoleniach zorganizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, a następnie  
w oparciu o otrzymaną wiedzę i materiały (w tym „Listę kontrolną z komentarzem”) 

dokonywali samooceny i wdrażali plan działań naprawczych. Nowością ubiegłorocznej edycji 

programu było zaproszenie do udziału w szkoleniach przedstawicieli Powiatowego Urzędu 

Pracy w Łodzi oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przeprowadzili szkolenie  

w zakresie „Instrumenty Rynku Pracy wspierające działania mikroprzedsiębiorców” oraz 

„Zagadnienia obejmujące działania ZUS dla mikroprzedsiębiorców.” W trakcie całego czasu 

realizacji programu pracodawcy mogli korzystać z eksperckiej wiedzy inspektorów pracy.  

Po zrealizowaniu działań korekcyjnych powiadamiali inspektorów pracy, którzy następnie 

przeprowadzali audyt potwierdzający spełnienie przez pracodawców wymagań przepisów 

prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy, którzy przeszli audyt  

z wynikiem pozytywnym otrzymali Dyplomy PIP. Ich wręczenie miało miejsce w dniu  

22 listopada 2017 r. w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego  

Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Dubois 114/116, w trackie uroczystego podsumowania działań 

prewencyjno-promocyjnych prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 
Laureaci programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” otrzymali również nagrody 

ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tj. zestawy środków ochrony 

indywidualnej dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. W 2017 r. program 
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„Zdobądź Dyplom PIP” ukończyło z wynikiem pozytywnym ogółem 44 pracodawców, w tym  

9 zakładów usług leśnych. 

 

 

V.7. Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób 

zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz 

przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących legalności zatrudnienia. Konkurs 

buduje pozytywny wizerunek pracodawcy dbającego o systematyczną poprawę stanu bhp. 

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: 

 pracodawców zatrudniających do 50 zatrudnionych, 

 pracodawców zatrudniających od 51 do 250 zatrudnionych, 

 pracodawców zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych. 

 Zdobywcy I miejsca na szczeblu wojewódzkim nominowani są do udziału w etapie 

centralnym. Na szczeblu ogólnokrajowym Główny Inspektor Pracy przyznaje najwyżej 
ocenionym pracodawcom Statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” (cytat nawiązujący do słów 

Owidiusza „ze mną będziesz najbezpieczniejszy”), jako nagrody honorowe oraz wpisuje ich 

na „Złotą Listę Przedsiębiorców". Pracodawcy pozostają na „Złotej Liście Przedsiębiorców" 

przez okres 3 lat od przyznania nagrody.  
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W 2017 r. do udziału w konkursie w województwie łódzkim zgłosiło się  

9 pracodawców.  

Na podstawie oceny dokumentacji z kontroli pracodawców zgłoszonych do konkursu 

(w tym sporządzonych przez inspektorów pracy propozycji kryteriów ocen punktowych) oraz 

weryfikacji dokumentacji zgłoszonych przez pracodawców do konkursu (ankieta, prezentacja 

opisowa i dokumentacja fotograficzna) Okręgowa Komisja Konkursowa, której przewodniczył 

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski, w dniu 30 sierpnia 2017 r. dokonała 

wyłonienia laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach i nominacji zakładów pracy do 

drugiego (centralnego) etapu konkursu. 

Laureatami etapu regionalnego konkursu „Pracodawca – organizator pracy 

bezpiecznej” w 2017 r. zostali: 

I kategoria – zakłady pracy do 50 zatrudnionych: 
I miejsce:  

 KARIBIA Sp. z o.o. 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Fabryczna 11 
II miejsce (ex aequo): 

 „TOR-MAX” Sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola, ul. 1 Maja 3B  
 AZURA POLSKA Sp. z o.o. 94-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 64E  
 

II kategoria – zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych: 
I miejsce: 

 KAMPMANN POLSKA Sp. z o.o. 99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 21F  
Dyplom za udział:  

 WYTWÓRNIA BRONI Jacek Popiński 95-063 Rogów, ul. Dworcowa 27  
 

III kategoria – zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych  
I miejsce: 

 „DELL PRODUCTS (POLAND)” Sp. z o.o. 92-410 Łódź, ul. Informatyczna 1 
II miejsce: 

 FLINT GROUP POLSKA Sp. z o.o. 95-050 Konstantynów Łódzki,  
ul. Kościelna 8/10  

III miejsce:  

 FM POLSKA Sp. z o.o. Platforma Logistyczna w Jarostach  
97-310 Moszczenica, ul. M. Grabińskiego 50  

Dyplom za udział: 

 RECTICEL Sp. z o.o. 93-428 Łódź, ul. Graniczna 60  
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Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbyło się w dniu  

22 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Sp. z o.o. w Łodzi w ramach uroczystego podsumowania działań prewencyjno-promocyjnych 

podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi w 2017 roku. W uroczystości 

wzięli udział przedstawiciele instytucji i urzędów naszego regionu, organizacji związków 

zawodowych i pracodawców z terenu województwa łódzkiego, stowarzyszeń działających w 

ochronie pracy, kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz nadinspektorzy i 

inspektorzy pracy, którzy wypromowali i ocenili firmy biorące udział  

w programach prewencyjnych PIP. 

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski powitał wszystkich 

zgromadzonych, a także odczytał list skierowany do uczestników spotkania przez Głównego 

Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, w którym podkreślił, że Państwowa Inspekcja Pracy 

przywiązuje dużą wagę do działalności prewencyjno-promocyjnej, której celem jest 

wspieranie pracodawców w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Uroczystość 

podsumowująca działania prewencyjno-promocyjne jest okazją do promowania 

pracodawców, którzy swoimi działaniami udowodnili, że możliwe jest budowanie sukcesu 

ekonomicznego przedsiębiorstwa na silnych filarach dbałości o bezpieczeństwo pracy. 

Uzyskiwane efekty działań prewencyjnych świadczą o zasadności kontynuowania 

programów prewencyjnych oraz edukacyjnych, które uzupełniają i wzbogacają czynności 

kontrolne inspekcji. Główny Inspektor Pracy złożył gratulacje laureatom konkursów oraz 

wyróżnionym przedsiębiorcom i społecznej inspekcji pracy i życzył dalszych sukcesów  

w realizacji zadań na rzecz szeroko rozumianej ochrony człowieka w środowisku pracy,  

a wszystkim zebranym satysfakcji z działalności na rzecz promowania kultury pracy w myśl 

idei, że największą wartością w procesie pracy pozostaje zawsze człowiek. 
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Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski wręczył wszystkim laureatom 

nagrody – pamiątkowe statuetki. Zwycięzcy pracodawcy otrzymali pamiątkowe plakaty 

prezentujące kierowane przez nich przedsiębiorstwa.  
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V.8. Konkurs „Buduj Bezpiecznie” 

Celem konkursu „Buduj bezpiecznie” jest upowszechnianie bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót 

budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów 

budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy  

w budownictwie w skali kraju. 

W 2017 roku do konkursu „Buduj bezpiecznie” zgłoszone zostały cztery budowy  

z terenu województwa łódzkiego. Budowy różniły się wielkością i poziomem trudności 

realizowanych prac, ale wszystkie zgłoszone inwestycje były budowami kubaturowymi  

i dotyczyły nowo budowanych obiektów. W jednym przypadku budowa prowadzona była na 

terenie czynnych zakładów. 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 trzech laureatów. 

 I miejsce zajęła firma „Echo Investment” SA z Kielc za budowę budynku biurowo-

usługowego SYMETRIS w Łodzi przy Al. Piłsudskiego. Budową zarządzała firma INWISE  

z Warszawy. Kierownikiem budowy był Mieczysław Lewandowski, a koordynatorem ds. bhp 

Grzegorz Rzepnikowski. 
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II miejsce zajęło Konsorcjum SKB S.A. i Arco General Contractor Polska  
Sp. z o.o. za budowę budynku produkcyjnego niesterylnych form płynnych leków MEDANA 

w Sieradzu. Kierownikiem budowy i jednocześnie koordynatorem ds. bhp był Robert 

Zawadzki. 

  

  

 

III miejsce zajęła firma „Artom Budownictwo” Sp. z o.o. z Tomaszowa 
Mazowieckiego za budowy budynków wielorodzinnych: Central Park Apartments przy ulicy 

Żwirki w Łodzi i Atrium Radogoszcz przy ul. Świtezianki w Łodzi. Kierownikami budów byli 

Mariusz Robak i Krystian Holwek, a koordynatorami ds. bhp Damian Dudaszek i Bartłomiej 

Pecyniak.  
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VI. PODSUMOWANIE 

Podsumowanie i wnioski  

Przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2017 roku kontrole wykazały,  

że w dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się liczba nieprawidłowości ujawnianych 

w podmiotach, które dotychczas nie były kontrolowane. Prowadzi to do wniosku,  

iż w dalszym ciągu należy podejmować wzmożone wysiłki na rzecz popularyzacji wiedzy  

w zakresie prawa pracy zarówno wśród tych, którzy posiadają w tym zakresie pewne 

doświadczenie, jak i podmiotów, które podejmując działalność gospodarczą pozostają  

w błędnym przekonaniu, iż ich umiejętności wystarczą, by sprostać wymaganiom stawianym 

przez przepisy prawa pracy. Wniosek ten zyskał potwierdzenie w szczególności w wynikach 

kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Pierwsza kontrola”, których głównym celem 

było właśnie doradztwo i instruktaż. Analizując wyniki wszystkich przeprowadzonych kontroli 

uznać należy, że spełniły one cele jakie były przedmiotem założeń Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. Kontrolowani, w przeważającej większości, podjęli działania dostosowujące 

organizację swoich zakładów do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym zasad  

i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Niejednokrotnie podejmowane niemalże 

natychmiast działania naprawcze przez pracodawców pozwalały inspektorom na 

zakończenie kontroli bez sięgania do środków dyscyplinujących.  

Podobnie jak w ubiegłych latach duża cześć aktywności inspektorów pracy 

skierowana była na problematykę zawierania umów cywilnoprawnych, nie tylko w zakresie 

prawidłowości zawarcia takich stosunków prawnych, gdyż od 1 stycznia 2017 r. inspektorzy 

pracy zostali zobowiązani do kontroli wypłacania minimalnej stawki godzinowej dla osób 

wykonujących czynności w oparciu o umowy zlecenia oraz nienazwane umowy  

o świadczenie usług. Na przestrzeni 2017 r. każdy kontrolowany podmiot niezależnie od 

reprezentowanej branży, który korzystał z pracy osób wykonujących czynności w oparciu  

o umowę zlecenia lub świadczenia usług był poddawany kontroli zarówno pod kątem 

prawidłowości powierzenia czynności w oparciu o umowy cywilnoprawne, jak również  

w zakresie wypłacania minimalnej stawki godzinowej. Na jednakowym poziomie  

w porównaniu do lat ubiegłych utrzymuje się liczba skierowanych przez inspektorów prac 

pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz zleceniobiorców, usługodawców czy 

wykonawców dzieł w przypadku, gdy sposób ich realizacji wskazywał na istnienie stosunku 

pracy. Za sukces inspektorów pracy poczytać należy przede wszystkim dużą liczbę 

prawomocnych wyroków ustalających istnienie stosunku pracy na rzecz ww. osób. 

Mniej optymistyczne wyniki w dalszym ciągu dotyczą przestrzegania przepisów  

w zakresie wynagrodzeń za pracę oraz problematyki czasu pracy. Te zagadnienia 
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dominowały w szczególności w treści skarg, jakie wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają, iż w zakresie: terminowości 

wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych należności, nierzetelnego prowadzenia ewidencji 

czasu pracy oraz innych naruszeń w zakresie czasu pracy, stan przestrzegania przepisów 

prawa jest niezadowalający.  

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jest jednym z podstawowych 

zadań Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach ich realizacji podejmowano kontrole mające 

na celu zapobieganie i ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy, a szczególnie wnikliwie 

kontrolowano okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Wyniki kontroli wskazują,  

że najczęściej wypadkom ulegają pracownicy o krótkim stażu pracy w danym zakładzie.  

W 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej wypadków zaistniało w produkcji 

przemysłowej, budownictwie i gospodarce magazynowej. Kontrole przeprowadzone  

w związku z wypadkami przyczyniły się do poprawy warunków pracy na stanowiskach, które 

wcześniej nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie realizowano 

stałe kampanie i programy prewencyjno-promocyjne, wspierające działalność kontrolną  

w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych. 

Analiza danych z kontroli, podczas których dokonywano ustaleń w zakresie 

postępowania wypadkowego wskazuje na potrzebę intensyfikowania działań w budownictwie 

skierowanych na czynności nadzorczo-kontrolne, jak i prewencyjne, m. in. w zakresie 

wdrażania i propagowania dobrych praktyk.  

Kolejnym, głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy pozostaje nadzór  

i kontrola w zakresie legalności zatrudnienia, w tym także cudzoziemców. W 2017 r. wzrosła 

liczba cudzoziemców, którzy wykonują pracę na terenie województwa łódzkiego. W ślad  

za tym wzrosła liczba nieprawidłowości w tym zakresie. Wzrosła także liczba pracowników – 

cudzoziemców, którzy kierowali skargi na zatrudniających ich pracodawców. Głównym 

problemem tej grupy pracowników było niewypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych 

należności ze stosunku pracy. Pracodawcy zwracali również uwagę na przewlekłość 

postępowania administracyjnego w celu uzyskania decyzji pobytowych i zezwolenia na 

pracę.  

Nadto odnotowano także wzrost liczby nielegalnie zatrudnionych pracowników 

rodzimych, którzy podejmują świadomą decyzję o pracy „na czarno” z powodu obciążeń 

finansowych, których egzekucja byłaby prowadzona z należnego wynagrodzenia, czy też  

z uwagi na uzyskiwanie świadczeń socjalnych z różnych tytułów. 

W 2018 r. działania organów Państwowej Inspekcji Pracy będą realizowane według 

harmonogramu zatwierdzonego przez Radę Ochrony Pracy, który wskazuje także na nowe 
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kierunki aktywności. Już począwszy od 1 marca 2018 r. inspektorzy pracy podejmą po raz 

pierwszy kontrole w ramach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu  

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wymieniona ustawa jedynie w okresie  

2018 roku spowoduje konieczność podejmowania działań począwszy od marca 2018 r. przez 

co najmniej dwie niedziele w każdym miesiącu oraz 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio 

poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. W dalszym ciągu zadania Państwowej 

Inspekcji Pracy skupione będą na podejmowaniu zadań długofalowych, stałych, 

powtarzanych rokrocznie, polegających na systematycznym egzekwowaniu prawa  

w poszczególnych obszarach ochrony pracy i wspieraniu tych kontroli programami 

prewencyjnymi i informacyjnymi oraz poprzez ocenę stosowania nowych regulacji w zakresie 

prawa pracy.  

Wśród stałych zadań Państwowej Inspekcji Pracy są liczne działania o charakterze 

prewencyjnym i edukacyjnym, w tym program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw 
„Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa” ukierunkowany na zmniejszenie zagrożeń  

i eliminację nieprawidłowości w mikroprzedsiębiorstwach oraz „Zdobądź Dyplom PIP”, 

program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, a także działania prewencyjno-promocyjne  

w rolnictwie indywidualnym np. „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 

oraz konkursy popularyzujące problematykę prawa pracy. 

 

 


